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CAPA: De cima para baixo , a organização, PN África e as equipas do Social Watch Bénin fazem 

uma visita de cortesia ao Presidente da Assembleia Nacional do Bénin para apresentar o Projecto 

“OPEN West Africa “ à Assembleia. Workshop de Engajamento e Networking de Parlamento 

Aberto na África Ocidental sendo realizado para Engajamentos Parlamentares e Organizações de 

Monitoramento na Libéria A Sociedade PN África e os seus parceiros nacionais, o CREFDI fazem 

uma chamada de cortesia à Assembleia Nacional da Costa do Marfim para apresentar o projecto 

“OPEN West Africa “ à Assembleia. 

VERSO DA PÁGINA: De cima para baixo, página de trás APMON faz uma visita de cortesia ao 

Presidente do Parlamento do Gana. Contracapa, foto do meio; Gestor de Programas da PN África 

tendo formação para membros do Parlamento Nacional da Juventude da Gâmbia sobre 

monitorização das promessas de campanha eleitoral. Workshop de Engajamentos Parlamentares 

Abertos e Networking na África Ocidental sendo realizado para Engajamentos Parlamentares e 
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Fortalecer os Parlamentos de África para 

promover a abertura parlamentar;  fomentar a 

colaboração entre a sociedade civil e os 

parlamentos para promover os princípios do 

p a r l a m e n t o  a b e r t o ;   i d e n t i f i c a n d o , 

comparando e trocando conhecimentos e 

boas práticas entre os parlamentos nacionais 

e entre as organizações da sociedade civil, a 

Re d e  Pa r l a m e n t a r  Á f r i c a  ( P N A f r i c a ) 

coordenou o desenvolvimento do Índice do 

Parlamento Aberto Africano (OPI) que será 

lançado de dois em dois anos.

O  O P I  é  u m a  i n i c i a t i va  d a  Re d e  d e 

O r g a n i z a ç õ e s  P a r l a m e n t a r e s  d e 

Monitoramento da África (APMON) – uma 

coalizão de organizações da sociedade civil 

que monitora e envolve assembleias 

legislativas nacionais,  subnacionais e 

transnacionais em todo o continente, iniciada 

em 2015. O Índice contribuirá para fortalecer a 

África  Parlamentos através de colaborações 

eficazes entre OSC e Parlamento.

 Nesta edição inaugural do Index, que é o 

primeiro de uma série de OPIs bienais, 

aval iamos uma das c inco regiões do 

Continente – a Região da África Ocidental.  

Esperamos que as parcerias expandidas nos 

próximos anos tornem possível cobrir toda a 

África.

 O Africa OPI  é uma ferramenta estatística que 

fornece a captura e análise de dados relativos 

à abertura parlamentar a partir de três 

dimensões – transparência, participação 

cívica e prestação de contas pública.  Ele é 

projetado com um conjunto de 44 indicadores 

que foram cuidadosamente elaborados para 

permitir a comparação entre os parlamentos, 

seja em nível nacional, subnacional ou 

transnacional,  conforme o caso.  Sua 

capacidade de comparar o desempenho dos 

parlamentares participantes e classificá-los 

em ordem de desempenho vem junto com a 

vantagem adicional de acompanhar o 

progresso feito por um único parlamento em 

uma série de OPIs, pois deve ser divulgado a 

cada dois anos.

 O processo de desenvolvimento desta 

ferramenta , teve início em janeiro de 2021 e 

julho de 2022, no qual foram discutidos e 

concluídos os indicadores, metodologia e 

modo de avaliação.  Os resultados do índice 

mostram uma média da África Ocidental de 

44,36%, indicando o baixo nível de abertura 

dos Parlamentos na África, considerando que 

mais da metade dos países avaliados tiveram 

desempenho abaixo da média.  Gana (63,03%) 

ficou em primeiro lugar como o parlamento 

mais aberto da África Ocidental, com Cabo 

Verde e Serra Leoa ocupando o segundo e 

terceiro lugares, enquanto a Guiné-Bissau 

ficou na parte inferior do ranking com uma 

pontuação de 23,36%.  os resultados mostram 

que apenas os três primeiros países – Gana, 

Cabo Verde e Serra Leoa – pontuaram acima 

de 50.

 Este OPI foi financiado pelo Fundo Nacional 

Para a Democracia (NED) através de uma 

doação à PN África para implementar o 

“ E n g a j a m e n t o s  e   N e t w o r k i n g  d o 

Parlamento Aberto em África (OPEN West 

Africa)”.

SUMÁRIO EXECUTIVO
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O Poder Legislativo dos governos continua 

sendo um braço muito importante na 

arquitetura democrática.  Desempenhando 

os papéis críticos de legislar, supervisionar o 

g o ve r n o  e  re p re s e n t a r  o  p o vo ,  o s 

parlamentos permaneceram por muito 

tempo em torno do qual as democracias 

funcionais giram.  À medida que as 

democracias e as instituições democráticas 

em todos os lugares enfrentam vários 

desafios, incluindo a opacidade de muitas 

dessas instituições e o consequente declínio 

da confiança pública nesses órgãos, os 

Parlamentos – que deveriam ser a “Casa do 

Povo” – estão se afastando cada vez mais das 

pessoas.

1
 A África, um continente de 55 países , não é 

exceção, pois as Assembleias Nacionais de 

seus vár ios países continuam a ser 

consideradas e/ou agem como se fossem 

ramos subordinados ao Poder Executivo em 

vez de seus lugares de direito como braços 

co-iguais do governo  .  Isso levou a casos 

crescentes de Forças Executivas fortes, 

c o n c e n t r a ç ã o  d e  p o d e r,  p e r d a  d e 

credibilidade e legitimidade na legislatura e 

o  e fe i to  resu l tante  do  dec l ín io  da 

democracia.

Com a Governança Aberta se tornando uma 

importante conversa global, atores estatais, 

sociedade civil e outros atores não estatais 

no continente estão se esforçando para 

obter ganhos nesta área.  Como mais de um 

quinto dos países membros da Parceria para 
2Governo Aberto (OGP) estão na África , e 

com as conversas sobre Parlamentos 

Aber tos crescendo rapidamente no 

continente, não é de surpreender que uma 

ferramenta como este Índice de Parlamento 

A b e r to  d a  Á f r i c a  ( O P I )  te n h a  s i d o 

introduzido neste momento em que vemos 

esforços dos parlamentos para introduzir 

melhores práticas para alcançar e incluir os 

cidadãos em seu trabalho, principalmente 

através do uso de ferramentas digitais e da 
3aprovação de leis de acesso à informação .  

Isso deve ter implicações positivas para 

apagar a visão antiga dos parlamentos 

como instituições que não são acessíveis 

por cidadãos com deputados que são 

"intocáveis".

O OPI é uma iniciat iva da Rede de 

O r g a n i z a ç õ e s  P a r l a m e n t a r e s  d e 

Monitoramento da África (APMON) – uma 

coalizão de organizações da sociedade civil 

que monitora e envolve assembleias 

legislativas nacionais, subnacionais e 

transnacionais em todo o continente, 

iniciada em 2015. Destina-se a contribuir 

para o fortalecimento institucional dos 

Parlamentos por meio de colaborações 

OSC-Parlamento.  O Índice, que será 

divulgado de dois  em dois  anos,  é 

coordenado pela Rede Parlamentar África 

(PNAfrica), que gere o APMON.

Este OPI inaugural foi financiado pelo 

National Endowment for Democracy (NED) 

através de uma doação à PNAfrica para 

implementar um projeto apelidado de 

“Open Parliament Engagements and 

Networking in Africa (OPEN West Africa)”.

Nas seções abaixo, este relatório narrativo 

oferece análise e discussão da avaliação 

feita sobre os Parlamentos na África 

Ocidental e oferece recomendações que 

precisam ser levadas em consideração pelas 

várias legislaturas.

INTRODUÇÃO 

1

1. Selon les États membres de l'Union africaine (UA) 

h�ps://au.int/en/member_states/countryprofiles2

2. h�ps://www.opengovpartnership.org/our-members/#national

3. Environ 75 % des pays africains ont des lois ou des règlements sur l'AI ou un 

projet de loi ou d'initiative sur l'AI en a�ente, conformément à 

h�ps://www.article19.org/right-to-information-around-the-world/



SOBRE O ÍNDICE 
DO PARLAMENTO 
ABERTO DA ÁFRICA
O Africa OPI é uma ferramenta que procura 

medir periodicamente o nível de abertura 

das assembleias legislativas no continente.  

Ele combina indicadores das melhores 

práticas globais sobre abertura e padrão 

mínimo de transparência parlamentar, 

participação cívica e responsabilidade 

pública, para classificar de forma objetiva e 

independente os parlamentos dos países 

selecionados de forma a identificar as 

histórias de sucesso e as lacunas do 

Parlamento Aberto.  

Faz recomendações que, quando seguidas 

diligentemente ao longo do tempo, podem 

mostrar progressos reais e melhorias no 

nível  de aber tura  nos par lamentos 

avaliados.

O Africa OPI é uma ferramenta que procura 

medir periodicamente o nível de abertura 

das assembleias legislativas no continente.  

Ele combina indicadores das melhores 

práticas globais sobre abertura e padrão 

mínimo de transparência parlamentar, 

participação cívica e responsabilidade 

pública, para classificar de forma objetiva e 

independente os parlamentos dos países 

selecionados de forma a identificar as 

histórias de sucesso e as lacunas do 

Parlamento Aberto.  Faz recomendações 

que, quando seguidas diligentemente ao 

l o n g o  d o  t e m p o ,  p o d e m  m o s t r a r 

progressos reais e melhorias no nível de 

abertura nos parlamentos avaliados.

O OPI define um Parlamento Aberto como 

aquele que é transparente e responsável 

para com as pessoas a quem foi criado para 

servir e incentiva a participação dos 

cidadãos em seu trabalho.  Para este fim, 

três grandes dimensões são consideradas 

nas medições com as seguintes definições 

de trabalho:

2
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Transparência

Participação 
Cívica

Responsabilidade 
Pública

OPI DIMENSIONS

Espera-se que os resultados proporcionem 

aos cidadãos, OSCs, imprensa, Parlamentos 

e outros decisores um documento baseado 

em evidências que reflita a situação em 

vários parlamentos e encoraje a advocacia, 

mais investigação e co-criação de reformas 

que  procurará assegurar o progresso.  Para 

isso, o anúncio dos primeiros resultados do 

OPI não é um fim em si mesmo.  

Em vez disso, é o início de um processo 

colaborativo para garantir que, quando os 

próximos resultados do Índice forem 

anunciados daqui a dois anos, seremos 

capazes de registrar o progresso rastreável e 

comemorar as melhorias no estado geral da 

abertura parlamentar na África.

 O Africa OPI é desenvolvido de uma forma 

que permite a comparação entre os 

parlamentos nacionais, e também pode ser 

aplicado para comparar e medir o nível de 

abertura em parlamentos subnacionais, 

como Legislaturas Estaduais em um único 

país, ou parlamentos transnacionais, como 

o  Pa r l a m e n t o  Pa n - A f r i c a n o   e  o s 

parlamentos sub-regionais/comunitários 

na África, como o Parlamento da CEDEAO, a 

Assembleia Legislativa da África Oriental, 

etc.

3

1. TRANSPARÊNCIA:  Parlamento que 

divulga mais informações, melhora os 

marcos legais ou institucionais para garantir 

o direito à informação, melhora a qualidade 

da informação parlamentar divulgada ao 

público e melhora a transparência de seus 

processos ou sistemas de tomada de 

decisão.

2. PARTICIPAÇÃO CÍVICA: Parlamento que 

cria ou melhora oportunidades, processos 

ou mecanismos para o público informar ou 

influenciar decisões;  cria, habilita ou 

melhora mecanismos participativos para 

minorias ou grupos sub-representados;  e 

possibilita um ambiente legal que garante 

as liberdades de reunião, associação e 

protesto pacífico.

3 .  R E S P O N S A B I L I D A D E  P Ú B L I C A : 

P a r l a m e n t o s  c u j o s  m e m b r o s  s ã o 

responsáveis perante os cidadãos pelo seu 

desempenho e integridade da sua conduta 

no cargo;  e o Parlamento que informe 

regularmente e de forma transparente sobre 

o seu desempenho institucional.



ÍNDICE DE 
PARLAMENTO 
ABERTO DA ÁFRICA 
2022
Este resultado inaugural do Índice é o 

primeiro de uma série de OPIs bienais.  

Embora o objetivo final seja conseguir 

classificar todos os parlamentos nacionais 

na África, esta “edição piloto” concentrou-se 

numa das cinco regiões do continente – a 

Região da África Ocidental.  Esperamos que 

as parcerias expandidas nos próximos anos 

tornem possível cobrir toda a África.

 A África Ocidental tem quinze (15) países, 

representando mais de um quarto de todos 

os Estados africanos.  A natureza diversa 

desta Região torna-a um excelente ponto de 

partida para um OPI que deverá medir 

parlamentos de naturezas muito variadas.  

Por exemplo, dos 15 países da África 

Ocidental, cinco são anglófonos, oito são 

francófonos e dois lusófonos.  Além disso, 

três de seus países têm parlamentos 

bicamerais, enquanto os doze restantes são 

de natureza unicameral, com muitos 

praticando o sistema presidencialista, 

enquanto outros adotam algo semelhante 

ao sistema parlamentarista ou sistemas 

“híbridos” de governança.  Três dos países 

da África Ocidental (Mali, Guiné e Burkina 

Faso) têm atualmente governos militares, 

que de fato derrubaram suas legislaturas 

democraticamente eleitas.

 Todos os países têm uma Rede de 

organizações da sociedade civil que 

monitoram e engajam suas assembleias 

nacionais, que foram criadas com o apoio da 

P N  Á f r i c a ,  o u  c o a l i z õ e s  d e  O S C s 

independentes que foram contatadas e 

engajadas para o propósito deste Índice.  

Todos os parlamentos nacionais desses 

países também foram contatados para este 

OPI.

 No entanto, apenas 13 países foram 

avaliados para este Índice que levou em 

consideração o estado de aber tura 

parlamentar no final do ano de 2021.

PAÍSES AVALIADOS

4

10. NIGÉRIA

13. TOGO

12. SERRA LEOA2. BURKINA FASO

1. BENIM 6. GANA 11. SENEGAL

3. CABO VERDE

4. COSTA DO MARFIM

5. A GÂMBIA

7. GUINÉ-BISSAU

8. LIBÉRIA

9. NÍGER



Abaixo estão breves descrições dos 

parlamentos dos vários países avaliados no 

OPI deste ano.  Os detalhes desses 

parlamentos podem ser encontrados no  
4

Parliamentary Resource Hub  criado como 

parte deste Projeto.

A. BENIM

A Assembleia Nacional de Benim é uma 

l e g i s l a t u r a  u n i c a m e r a l  c o m  8 3 

representantes do povo eleitos por sufrágio 

universal para um mandato renovável de 

quatro anos.  Utiliza quotas partidárias 

voluntárias e é dirigido por um Presidente 

da Assembleia Nacional eleito pelos 

Deputados.  Ele ou ela é coadjuvado durante 

o mandato por dois vice-presidentes, dois 

questores e dois secretários eleitos ao 

mesmo tempo.  Os membros eleitos da 

legislatura são chamados de “Deputados”.

 O país francófono permite que cidadãos 

com dupla nacionalidade se candidatem a 

qualquer cargo político.  Os Deputados 

formam grupos  par lamentares  por 

afinidade política dentro do parlamento.  

Para se tornar um membro da Assembleia 

Nacional, um aspirante a candidato deve 

pertencer a um partido político.  Os 

membros das forças armadas e das forças de 

segurança pública devem renunciar aos 

seus cargos para concorrer a cargos.  Um 

membro efetivo do parlamento ou prefeito 

não pode ocupar outro cargo político ou 

governamental ao mesmo tempo, e a 

Constituição do país não permite eleições 

suplementares.  

Assim, na constituição das listas, os 

candidatos escolhem um suplente que o 

substitui no caso de ser nomeado ou 

d e s i g n a d o  p a r a  o c u p a r  c a r g o 

governamental como ministro, prefeito ou 

chefe de instituição, ou impedido de 

trabalhar, no caso de morte.  As mulheres 

constituem 7% dos deputados, mas com a 

reforma constitucional, o parlamento 

poderá contar após as eleições legislativas 

de 2023, pelo menos 24 mulheres, à razão de 

uma por distrito eleitoral.  A mesma reforma 

terá um total de 109 deputados eleitos para 

um mandato excepcional de três anos.  A 

partir de 2026, o país realizará todas as 

eleições no mesmo ano.  Os mandatos do 

Presidente da República, deputados e 

prefeitos serão alinhados ao longo de 5 

anos.

B. BURQUINA FASO

Este país sem litoral, com uma população 

estimada de 21 milhões de pessoas, tem o 

francês como língua oficial.  O país está 

desde janeiro de 2022 sob regime militar, 

com seu parlamento unicameral substituído 

por uma Legislatura de transição.  Apesar de 

ter uma legislatura não democraticamente 

eleita no momento, Burkina Faso foi incluído 

no OPI deste ano porque o OPI mediu o nível 

de abertura nos parlamentos no final do ano 

de 2021, época em que o Parlamento 

deposto existia.

 A legislatura anterior, que serviu de base 

para a avaliação do país, foi composta por 

127 deputados eleitos diretamente com 

mandato de 5  anos ,  sendo 11,02% 

mulheres.  As eleições para a Assembleia 

Nacional do Burquina Faso são feitas através 

do sistema de votação da lista do Partido, 

com representação proporcional dos 

assentos de acordo com o quociente 

eleitoral simples e os maiores restos.  

As vagas surgidas entre as eleições gerais 

são preenchidas por suplentes eleitos ao 

m e s m o  t e m p o  q u e  o s  D e p u t a d o s 

substantivos, salvo se surgirem vagas na 

5
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s e g u n d a  m e t a d e  d o  m a n d a t o  d a 

A s s e m b l e i a .   A p e n a s  c i d a d ã o s 

burquinenses com 18 anos ou mais são 

obrigados a votar e aqueles com 21 anos ou 

mais podem concorrer a assentos na 

Assembleia.

C. CABO VERDE

Cabo Verde é um país insular no Oceano 

Atlântico central com uma população total 

próxima de 600.000 pessoas.  Tem o 

português como língua oficial e, portanto, é 

um dos dois países lusófonos da África 

Ocidental.  O principal órgão legislativo do 

País é a Assembleia Nacional, que é 

unicameral e composta por 72 membros 

estatutários que são eleitos diretamente 

para um mandato de 5 anos.  As mulheres 

constituem cerca de 23,61% da Assembleia.  

Seis membros representam os cidadãos 

cabo-verdianos no exterior : dois das 

Américas, do resto da África e da Europa.

 A eleição dos membros para a Assembleia 

Nacional é feita através da representação 

proporcional;  um sistema de lista fechada 

de partidos (voto cumulativo) usando o 

método d'Hondt.  As vagas surgidas entre as 

eleições gerais são preenchidas por 

suplentes eleitos concomitantemente aos 

membros titulares.  Não há lugares 

reservados para mulheres, minorias étnicas 

ou outras categorias.  Membros do governo, 

juízes, diplomatas e membros das forças 

armadas em serviço ativo não estão 

qualificados para concorrer às eleições para 

a Assembleia Nacional.

D. COSTA DO MARFIM 

A legislatura deste país francófono é 

bicameral, composta por uma Assembleia 

Nacional que está localizada em Abidjan – 

que é a capital económica do país, e um 

S e n a d o  q u e  e s t á  l o c a l i z a d o  e m 

Yamoussoukro, que é conhecida por ser a 

capital político-administrativa. A população 

atual é estimada em mais de 27 milhões de 

pessoas.  

A Assembleia Nacional é composta por 255 

membros com 10,59% da representação 

feminina sendo eleita diretamente para um 

mandato de cinco anos.  Os membros da 

Assembleia Nacional da Costa do Marfim 

são eleitos em sistemas de votação por 

maioria simples e as vagas que surgem entre 

as eleições gerais devem ser preenchidas 

dentro de três meses através de eleições 

suplementares.  Para concorrer à adesão à 

Assembleia Nacional, os candidatos devem 

ter 25 anos ou mais, além de serem cidadãos 

da Costa do Marfim. Algumas categorias de 

pessoas inelegíveis para concorrer a 

assentos na Assembleia Nacional são Juízes, 

Inspetores de Assuntos Administrativos e 

titulares de cargos públicos não eletivos.  As 

eleições de 2016 na Costa do Marfim foram 

seguidas pela aprovação de uma nova 

constituição que afrouxa as condições de 

elegibilidade para a presidência e o Senado 

s e re m  o  ó rg ã o  re p re s e n t a t i vo  d a s 

comunidades territoriais e marfinenses no 

exterior.

 Já o Senado é composto por 99 membros, 

dos quais 66 eleitos indiretamente por meio 

de colégios eleitorais nas diversas regiões 

do país, e 33 indicados pelo Presidente.  Os 

membros do Senado têm mandato de cinco 

anos, e as mulheres constituem 12,12%.  Os 

senadores devem ter 35 anos e cidadãos da 

Costa do Marfim.

E. GÂMBIA 

A Assembleia Nacional da Gâmbia é uma 

legislatura unicameral composta por 58 

membros,  dos quais  53 são eleitos 

diretamente por  c í rculos  e le i torais 
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uninominais por maioria simples, e os cinco 

membros adicionais nomeados pelo 

P re s i d e n te .  To d o s  o s  m e m b ro s  d a 

Assembleia Nacional servem por um 

mandato de cinco anos.  A atual Assembleia 

Nacional é a Sexta Legislatura, mas apenas a 

segunda após a era do ditador Yahya 

Jammeh.

 Cerca de 8,8% dos integrantes são 

mulheres.  A idade exigida para concorrer ao 

cargo de Membro da Assembleia Nacional é 

de 21 anos e o candidato deve ser capaz de 

falar e compreender inglês.  O candidato 

também deve ser residente desse círculo 

eleitoral por pelo menos um período de um 

(1) ano anterior ao dia da nomeação, pois as 

pessoas são inelegíveis para concorrer se 

tiverem dupla ou mais cidadania.

F. GANA

O país anglófono, com uma população de 

mais de 30 milhões de pessoas, administra 

um parlamento unicameral, presidido por 

um presidente do parlamento que é eleito 

pelos deputados no primeiro dia de posse. 

O Presidente pode ser um membro titular do 

parlamento ou qualquer pessoa que se 

qualifique para ser eleito deputado.  No 

caso de um deputado em exercício ser eleito 

Presidente, o seu lugar fica vago e é 

realizada uma eleição suplementar.  O atual 

Parlamento de Gana apresenta uma 

perspectiva interessante na história da 

política e dos assuntos parlamentares do 

país ,  já  que o Presidente eleito do 

Parlamento é do maior partido da oposição.  

Tanto o partido no poder quanto o maior 

partido da oposição têm o mesmo número 

de cadeiras – 137, com um candidato 

independente sendo a única exceção.

 O Parlamento de Gana é composto por 275 

membros estatutários que são eleitos 

diretamente para um mandato de quatro 

anos, sendo 14,55% mulheres. As eleições 

parlamentares são feitas através de um 

sistema de maioria simples direta e as vagas 

que surgem entre as eleições gerais são 

p re e n c h i d a s  p o r  m e i o  d e  e l e i ç õ e s 

suplementares, com apenas cidadãos 

ganenses acima de 21 anos sendo elegíveis 

para  concorrer.   Of ic ia is  e le i tora is 

conectados, chefes tradicionais, membros 

das forças armadas e funcionários públicos 

são inelegíveis para disputar assentos no 

Parlamento.

G. GUINÉ-BISSAU 

País com pouco mais de 2 milhões de 

habitantes, a Guiné-Bissau tem o português 

como língua oficial, sendo um dos dois 

países lusófonos da África Ocidental.  Seu 

corpo legislativo é a Assembleia Nacional 

Popular, que é unicameral.  A Assembleia é 

composta por 102 deputados eleitos para 

um mandato de quatro anos, sendo 13,73% 

do seu quadro atual de mulheres.

 A Assembleia Nacional Popular é composta 

por 27 círculos eleitorais multimembros no 

país e 2 círculos eleitorais uninominais para 

dois lugares reservados aos cidadãos 

guineenses residentes no estrangeiro (um 

para África e outro para a Europa).  Votação 

Proporcional, Lista de Representação 

Proporcional são os procedimentos de 

eleição dos membros da Assembleia.  Os 

eleitores devem ser cidadãos da Guiné-

Bissau e ter 18 anos de idade e 21 anos para 

os candidatos.

H. LIBÉRIA 

A Legislatura da Libéria é bicameral 

composta pela Câmara dos Representantes 

(Câmara Baixa) e pelo Senado (Câmara Alta).  

A Câmara dos Deputados é composta por 
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73 membros eleitos diretamente por cada 

município, com os assentos distribuídos 

com base na população de cada município.  

Os membros desta Câmara têm um 

mandato de seis anos e atualmente 12,33% 

de seus membros são mulheres.  O Senado, 

por outro lado, é composto por 30 cadeiras 

ocupadas por senadores dos condenados 

que cumprem um mandato de nove anos.  O 

atual Senador tem 6,67% de seus membros 

s e n d o  m u l h e r e s .   A  C â m a r a  d o s 

Rep res en t a n tes  é  l i d er a d a  p o r  u m 

Presidente e abre espaço para o cargo de um 

Escrivão-Chefe, enquanto o Senado é 

presidido pelo Vice-Presidente da República 

da Libéria e pelo Presidente Pro-Tempore.

 Em outubro de 2016, a Câmara dos 

Deputados aprovou o Projeto de Lei de 

Igualdade de Representação e Participação, 

criando cinco cadeiras para mulheres, uma 

para jovens e uma para pessoas com 

deficiência.  No entanto, o Ministério da 

Justiça não havia incorporado as mudanças 

em uma nova lei eleitoral consolidada antes 

das últimas eleições de 2017.

I. NÍGER 

Outro país sem litoral com o francês como 

língua oficial, o Níger tem uma população 

estimada em mais de 25 milhões.  O seu 

corpo legislativo – a Assembleia Nacional – é 

unicameral ,  e  é  composto por  171 

m e m b r o s ,  d o s  q u a i s  c i n c o  s ã o 

representantes da diáspora.

 Os membros da Assembleia Nacional são 

eleitos por votação em lista proporcional, 

sendo o primeiro passado o sistema de 

cargos para círculos eleitorais especiais e a 

representação proporcional na média mais 

elevada para círculos eleitorais ordinários.  

Para círculos eleitorais  especiais ,  é 

declarado eleito o candidato que obtiver a 

maioria relativa dos votos.  Em caso de 

empate na votação, realizar-se-á uma 

segunda volta no prazo de dez (10) dias a 

contar da proclamação dos resultados pelo 

Tribunal Constitucional.  Entre as eleições 

gerais, as vagas são preenchidas por 

suplentes.  No entanto, as eleições 

suplementares são realizadas sempre que 

mais de um terço dos lugares ficaram vagos.  

Os cidadãos nigerianos devem ter 18 anos 

de idade para votar e mais de 21 anos de 

idade para os candidatos.

J. NIGÉRIA 

A Nigéria é o país mais populoso da África, 

com mais de 200 milhões de pessoas.  É um 

país anglófono e administra um sistema 

federal composto por 36 estados.  As duas 

câmaras de sua legislatura bicameral são a 

Câmara dos Deputados e o Senado.

 A Câmara dos Representantes é composta 

p o r  3 6 0  m e m b ro s  q u e  s ã o  e l e i to s 

diretamente por meio de um sistema de 

“primeiro após o cargo” para cumprir um 

mandato de quatro anos.  Do total de 

membros da casa, as mulheres representam 

5,56%.  Entre as eleições gerais, as vagas que 

surgem são preenchidas através de eleições 

suplementares.  Já o Senado é composto 

por 109 membros eleitos diretamente, 

sendo 6,48% mulheres, com mandato de 

quatro anos.  Os membros do Senado são 

eleitos através dos Sistemas de Pluralidade 

Multi-Membros. 

K. SENEGAL

A Repúbl ica  do Senegal  é  um país 

francófono com uma população estimada 

em cerca de 17 milhões de pessoas.  O corpo 

legislativo do Senegal é a Assembleia 

Nacional, que é unicameral e composta por 

165 membros eleitos diretamente para um 

mandato de 5 anos, sendo 41,82% dos seus 

atuais membros mulheres.  O Senegal usa o 

sistema misto de votação para eleger 

membros para a Assembleia Nacional. Estes 
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incluem o Voto em Bloco do Partido onde 

105 membros são eleitos de círculos 

eleitorais e o sistema de Representação 

Proporcional de Listas onde 60 membros 

são escolhidos a par tir  de l istas de 

candidatos apresentadas por partidos, 

coligações de partidos e personalidades 

independentes a nível nacional.  As vagas 

que surgem entre as eleições gerais na 

Assembleia Nacional são normalmente 

preenchidas pelo candidato “próximo” da 

lista do mesmo partido, coligação de 

partidos ou personalidades independentes 

que detiveram os lugares em questão. As 

eleições suplementares só são realizadas no 

prazo de três meses se não houver mais 

nomes de membros potenciais na lista em 

questão.

 Apenas os cidadãos senegaleses com 18 

anos ou mais são obrigados a votar e os 

eleitores devem ter 25 anos ou mais antes de 

poderem concorrer à adesão à Assembleia 

Nacional.

L. SERRA LEOA 

Este país  anglófono administra  um 

parlamento unicameral composto por 146 

membros, dos quais 12,33% são mulheres.  

136 Membros do Parlamento (MPs) são 

eleitos por voto plural em círculos eleitorais 

uninominais e 14 Chefes Supremos também 

sentam no Parlamento como membros 

eleitos indiretamente dos 14 distritos do 

País.

 Os deputados são eleitos por um período 

de cinco anos.  A morte de qualquer 

membro resu l tará  em uma e le ição 

suplementar, exceto o membro falecido 

dentro de seis (6) meses para as próximas 

eleições gerais.

M. TOGO

Com uma população estimada em 8 milhões 

de habitantes, o Togo é um país francófono 

com uma legislatura unicameral.  Os 

membros da Assembleia Nacional são 

eleitos para um mandato de cinco anos.  A 

Assembleia Nacional é composta por 91 

assentos de 30 círculos eleitorais.  Além dos 

deputados dos partidos políticos, há 

t a m b é m  r e p r e s e n t a n t e s  e l e i t o s 

independentes no Parlamento togolês.

.

PAÍSES NÃO AVALIADOS 
B. MALI

O Mali, tal como o caso da Guiné explicado 

acima, não foi incluído neste Índice inaugural 

p o r q u e  a  s u a  A s s e m b l e i a  L e g i s l a t i va 

democraticamente eleita não funcionou 

durante todo o período para o qual este Índice 

foi considerado (até ao final do ano de 2021), 

como o país experimentou  um golpe de estado 

em 18 de agosto de 2020. O país francófono 

permanece sob regime militar desde o golpe.

Dois países da África Ocidental não foram 

avaliados para este Índice inaugural.  São a 

Guiné e o Mali, e as razões de não terem sido 

incluídas foram explicadas abaixo:

A. GUINÉ 

Este país francófono sofreu um golpe de estado 

em 5 de setembro de 2021, causando a 

dissolução do parlamento democraticamente 

eleito.  Considerando que o anterior Parlamento 

da Guiné não concorreu para todo o período 

para o qual este Índice está a ser considerado 

(até ao final do ano de 2021), consideramos que 

não foram elegíveis para avaliação.
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O Africa OPI  é uma ferramenta estatística 

que fornece a captura e análise de dados 

relativos à abertura parlamentar a partir de 

t r ê s  d i m e n s õ e s  –  t r a n s p a r ê n c i a , 

participação cívica e prestação de contas 

pública.  Ele é projetado com um conjunto 

d e  4 4  i n d i c a d o r e s  q u e  f o r a m 

cuidadosamente elaborados para permitir a 

comparação entre parlamentos, seja em 

n í v e l  n a c i o n a l ,  s u b n a c i o n a l  o u 

transnacional, conforme o caso.  Sua 

capacidade de comparar o desempenho 

dos parlamentares participantes e classificá-

los em ordem de desempenho vem com a 

vantagem adicional de acompanhar o 

progresso feito por um único parlamento 

em uma série de OPIs, pois deve ser 

divulgado a cada dois anos.

Aproveitamos três principais documentos 

de fonte universal para desenvolver os 

indicadores.  A primeira é a Declaração 

sobre Abertura Parlamentar – uma iniciativa 

global das OSCs que apela aos parlamentos 

nacionais, subnacionais e transnacionais 

para um maior compromisso com a 

abertura e o envolvimento dos cidadãos no 

METODOLOGIA trabalho parlamentar.  Para garantir que a 

medida de abertura não seja tomada 

apenas na perspectiva da sociedade civil, 

este  Índice  também considerou os 

I n d i c a d o r e s  p a r a  P a r l a m e n t o s 

Democráticos com base nas metas 16.6 e 

16.7 dos ODS desenvolvidos pela União 

Interparlamentar, que é a organização 

global dos Parlamentos Nacionais.  Terceiro, 

os padrões da OGP e sua área de política de 

Parlamento Aberto, juntamente com o 

compêndio de materiais de conhecimento 

que e la  desenvolveu neste  campo, 

informaram muito o desenvolvimento deste 

Índice.

 Como este primeiro OPI da África se 

concentrou na Região da África Ocidental, o 

processo de desenvolvimento envolveu a 

coleta de informações quantitativas e 

qualitativas sobre os parlamentos nacionais 

avaliados, através da administração de 

questionários às OSCs e ao respectivo 

parlamento nacional, coletando dados dos 

sites oficiais dos parlamentares envolvidos,  

realização de entrevistas e sessões de 

validação com funcionários de parlamentos 

e da sociedade civil, e outras formas de 

revisão de literatura.
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2. ENGAJAMENTO COM PARCEIROS 

NOS PAÍSES DA ÁFRICA OCIDENTAL

Entre setembro de 2021 e março de 

2022, a Equipa África OPI visitou 11 dos 

15 países da África Ocidental (Cabo 

Verde, Guiné, Guiné Bissau e Mali não 

foram visitados) para envolver vários 

intervenientes sobre o Índice.  Estas 

visitas viram a PN África reunir-se com 

várias OSCs e apoiar os esforços para 

estabelecer redes nacionais de OSCs que 

monitoram e envolvem os parlamentos 

especificamente nos seguintes países;  

Serra Leoa, Libéria, Costa do Marfim, 

Burkina Faso, Gâmbia, Benin, Níger, 

Togo, Nigéria e Gana. 

 Funcionários dos parlamentos na 

maioria desses países também estiveram 

envolvidos durante essas visitas para 

discutir a iniciativa Index, o papel 

esperado dos  par lamentos  e  os 

benefícios que ela traz para os esforços 

de fortalecimento institucional dos 

parlamentos.

Essas conversas e visitas foram muito 

bem sucedidas e se mostraram úteis 

para o processo de desenvolvimento do 

Index, pois ajudaram a suavizar as bases 

p a r a  m e l h o r e s  e n g a j a m e n t o s  e 

permitiram que a equipe apreciasse 

melhor  a  d inâmica  dos  espaços 

parlamentares nesses países.

As seguintes etapas foram realizadas para 

chegar aos resultados finais deste OPI 

inaugural:

1. COMPROMISSOS DE PRÉ-

DESENVOLVIMENTO

 O processo, que começou no início do 

ano de 2021, envolveu um mergulho 

profundo no Índice Latino-Americano 

de Transparência Legislativa, que é um 

e xe m p l o  b e m - s u c e d i d o  d e  u m a 

ferramenta liderada por OSCs para 

avaliar vários parlamentos nacionais em 

nível regional.  

A equipe da África OPI procurou 

conhecer a jornada latino-americana 

que se estende por mais de uma década 

e como a Rede Latino-Americana de 

Transparência Legislativa trabalhou em 

conjunto para sustentá-la.  Isso envolveu 

uma série de reuniões e sessões virtuais 

de aprendizado com funcionários do 

Diretorio Legislativo da OSC, com sede 

n a  A r g e n t i n a ,  q u e  g e n t i l m e n t e 

co locaram seus  mui tos  anos  de 

experiência à disposição de nossa 

equipe.

Esses compromissos, que duraram 

quase um ano, permitiram que a Equipe 

África OPI apreciasse o que funcionou e 

o que não funcionou com o Índice 

Lat ino-Americano,  bem como as 

histórias de sucesso daquela Região 

podem ser localizadas para o contexto 

Africano.
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 3. DESENVOLVIMENTO DE 

INDICADORES 

No primeiro trimestre de 2022, uma 

equipe de especialistas desenvolveu os 

indicadores preliminares para o Índice 

usando os três principais documentos de 

origem descritos na parte introdutória 

desta seção de Metodologia.  Estes 

foram amplamente discutidos pelo 

Grupo de Trabalho APMON e Directorio 

Legislativo em sua Reunião Regional 

realizada fisicamente em Acra em abril 

de 2022, e as discussões continuaram 

com compromissos virtuais ao longo do 

mês.  O conjunto final de indicadores foi 

acordado pelo grupo de trabalho, 

c u l m i n a n d o  n a  p r e p a r a ç ã o  d o 

questionário padronizado que pode ser 

encontrado no 'Apêndice 2' deste 

documento.

 Isso resultou em um questionário 

p a d r o n i z a d o  q u e  c o n t i n h a  4 4 

indicadores ,  agrupados nas  t rês 

dimensões do Índice – Transparência, 

Participação Cívica e Responsabilidade 

Pública.  Cada indicador forneceu um 

conjunto de cinco opções para escolher, 

das quais foram atribuídas notas de 0 a 4, 

onde '4' representava o melhor cenário e 

'0' representava um caso em que o 

parlamento não estava tomando 

nenhuma ação nesse indicador.  Isso 

levou ao desenvolvimento de um 

formulário de pontuação, conforme 

capturado na tabela abaixo:

18 72 35%

15 60 35%

11 44 30%

TOTAL 44 100%

Número de 
indicadores

Pontuação Total Possıv́el 
(Pontuação máxima de 
4 x Nº de Indicadores)

 
% Alocado por 

Indicador

Tabela 1: Fórmula para pontuação dos parlamentos

Transparência 

Participação Cıv́ica

Responsabilidade 
Pública

12



Observa-se pela tabela acima que, embora a 

dimensão Transparência tenha mais 

indicadores do que 'Participação Cívica', 

ambos receberam a mesma pontuação 

percentual de 35%, sinalizando que o Índice 

deu mais peso às ações que promoveram a 

pa r t i c i pa ç ã o  c i d a d ã  n o s  t r a ba l h o s 

parlamentares  em comparação com a 

e x i s t ê n c i a  d e  l e i s  e  m e d i d a s  d e 

transparência que podem existir, mas 

podem não ser aplicadas de forma eficaz.  

Na mesma linha, os indicadores sob a 

dimensão 'Responsabilidade Pública' têm 

valores unitários reais mais altos do que as 

outras duas dimensões porque o Índice 

considera Parlamentos responsáveis   como 

uma medida muito importante de abertura.

 Os questionários, indicadores, peso e notas 

explicativas foram traduzidos para o francês 

e para o português.  A sociedade civil e os 

funcionários parlamentares na maioria dos 

países avaliados foram contratados para 

validação por meio da plataforma de 

conferência Zoom no mês de maio de 2022. 

Isso ajudou a padronizar o vocabulário 

usado nos três idiomas, pois reconhecemos 

que conceitos semelhantes podem ter 

interpretações diferentes  no contexto de 

cada país.  

Especialistas de instituições renomadas, 

como a OGP e o Diretório Legislativo, 

também revisaram esses materiais e 

compartilharam seus comentários, que 

foram levados em consideração no produto 

final.

Transparência Participação 
Cívica

Responsabilidade 
Pública

35% 35% 30%

ÁREAS DE PONTUAÇÃO

#IPA2022
#OPENWestAfrica
#ParlamentoAberto

ÍNDICE DE PARLAMENTO
ABERTO 2022
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COLEÇÃO DE DADOS

Nos meses de maio e junho de 2022, foram 

recolhidos dados dos vários países 

avaliados através da sociedade civil e dos 

parlamentos nacionais.  Cada parlamento 

foi escrito e convidado a participar do 

processo através do preenchimento de um 

conjunto de questionários no caso de 

parlamentos unicameral e dois conjuntos 

para aqueles que operam o sistema 

bicameral.  Redes de PMOs/OSCs nos vários 

países também foram contatadas para 

p r e e n c h e r  o  m e s m o  c o n j u n t o  d e 

questionários do ponto de vista da 

sociedade civil.  Isso nos permitiu comparar 

as respostas dos parlamentos com as 

recebidas das partes interessadas da 

sociedade civil que regularmente se 

envolvem ou monitoram esses parlamentos.

Os serviços de Pesquisadores Associados 

domiciliados em cada um dos países 

avaliados (exceto Cabo Verde e Guiné 

Bissau) foram contratados e treinados para 

fazer a ligação com o Parlamento e os 

respondentes das OSCs para garantir a 

entrega atempada dos questionários 

p r e e n c h i d o s .   U m  A s s o c i a d o  d e 

Investigação de língua portuguesa foi 

atribuído a Cabo Verde e Guiné-Bissau, 

embora não residente em nenhum desses 

pa íses ,  envolvendo v i r tua lmente  o 

Parlamento e as OSCs.  Além do extenso 

treinamento virtual realizado para esses 

Associados de Pesquisa, eles também se 

reuniram semanalmente com a Equipe OPI 

da África via Teleconferência Zoom para 

fornecer feedback sobre seu trabalho e 

oferecer a oportunidade de medir o 

p r o g r e s s o  e  r e s o l v e r  o s  d e s a f i o s 

enfrentados no campo.  

Houve altos níveis de participação nessas 

r e u n i õ e s  s e m a n a i s ,  u m a  v e z  q u e 

proporcionou à equipe a oportunidade de 

apoiar as OSCs e parceiros parlamentares 

em nível de país que tinham dificuldades 

p a r a  e n t e n d e r  e / o u  p r e e n c h e r  o s 

questionários.

Considerando que o Índice foi projetado de 

forma que nos permite revisar e inserir 

respostas de todos os questionários 

preenchidos que são enviados, as respostas 

do Parlamento ou das OSCs ou de ambos 

foram recebidas e avaliadas.  As respostas 

das OSCs foram recebidas de todos os 13 

p a í s e s  a v a l i a d o s ,  e n q u a n t o  a s 

respostas/validações foram recebidas de 

oito países (representando mais de 60% de 

taxa de resposta) dos Parlamentos.  

Estas respostas vieram dos Parlamentos do 

Benim, Gâmbia, Libéria, Níger, Costa do 

Marfim, Senegal, Serra Leoa e Gana.  

Embora os Parlamentos do Togo, Nigéria e 

Cabo Verde tenham sinalizado à Equipa do 

O P I  q u e  e s t a v a m  a  t r a b a l h a r  n o s 

questionários,  não foram recebidas 

respostas antes do lançamento dos 

resultados.  

Não foi recebido qualquer feedback da 

Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, 

enquanto a Assembleia Nacional Transitória 

do Burkina Faso declarou numa carta a sua 

capacidade de fornecer respostas ao Índice 

deste ano devido a limitações de tempo.

O questionário previa que o parlamento e as 

OSCs fornecessem evidências para sua 

resposta a cada indicador, bem como 

comentários/recomendações opcionais 

para cada indicador.

CÁLCULO E RANKING DE RESULTADOS

A metodologia de cálculo foi uniforme para 

todos os países.  A Equipe OPI, ao receber as 
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respostas das OSCs ou dos Parlamentos ou 

de ambos, inseriu as pontuações brutas que 

são posteriormente analisadas com base 

nas evidências fornecidas e nas informações 

publicamente disponíveis, como informaç-

ões nos sites dos vários parlamentos.  A 

pontuação final de cada indicador, após este 

exercício rigoroso, é inserida no Excel, que 

foi formulado para calcular automatica-

mente os valores totais de cada indicador e 

dimensão, porcentagem pontuada e a 

eventual posição no ranking OPI.

 As respostas das várias Câmaras dos parla-

mentos bicamerais foram reunidas e avalia-

das com o objetivo de alcançar um resultado 

comum para o nível de abertura da instituiç-

ão do Parlamento naquele país, que é o 

efeito líquido da combinação de ambas as 

Câmaras.

 Um método de média simples foi usado 

para chegar aos vários escores e resultados 

finais.  O Anexo 1 deste Relatório apresenta 

as folhas de resultados para as várias 

dimensões.  Os resultados completos estão 

disponíveis online em www.parliamentafri-

ca.com/OPI e o banco de dados completo 

de pontuações brutas, questionários recebi-

dos de vários países, classificação final etc. 

também estão disponíveis em formatos 

reutilizáveis para quem quiser realizar 

análises adicionais com os dados.

Vale ressaltar que foram dadas oportunida-

des a todos os parlamentares participantes 

para ver sua pontuação analisada, fornecer 

feedback ou validar a mesma.  Alguns Parla-

mentos recorreram a este exercício.

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

Este relatório completo permanecerá um 

documento público após o lançamento em 

20 de julho de 2022 e será em inglês, francês 

e português.  Outros materiais audiovisuais 

que simplificam os resultados também 

estarão em circulação e podem ser acessa-

dos   a qualquer momento na página dedica-

d a  a o  O P I  Á f r i c a  - 

www.parliamentafrica.com/OPI .

Os resultados detalhados dos países com o 

'Menu de Opção' disponível aos Parlamen-

tos Nacionais para ajudá-los a melhorar seu 

nível de abertura também serão disponibili-

zados aos parlamentos e às partes interessa-

das das OSCs nos respectivos países.  O 

objetivo é incentivar a co-criação de refor-

mas por OSCs e Parlamentos para garantir 

que as várias legislaturas melhorem sua 

pontuação quando o próximo Índice for 

anunciado.  Também serão realizados 

compromissos de mídia com jornalistas de 

vários países para responder a quaisquer 

perguntas que possam ter sobre o desem-

penho de seus países, a fim de popularizar o 

Índice nos respectivos países.
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RESULTADOS PRINCIPAIS 

Com uma média regional  da Áfr ica 

Ocidental de 44,59% conforme a tabela de 

classificação abaixo, é claro que o nível de 

abertura dos parlamentos nesta parte do 

mundo é baixo, pois mais da metade dos 

países avaliados tiveram desempenho 

abaixo da média.

Gana ficou em primeiro lugar com Cabo 

Verde e Serra Leoa em segundo e terceiro 

lugares, enquanto a Guiné-Bissau ficou na 

par te infer ior  do ranking com uma 

pontuação insignificante de 23,36%.  

Observa-se que apenas os três primeiros 

países pontuaram acima de 50%, com o 

parlamento mais aberto da África Ocidental 

(Gana) com 63,03%.  Isso mostra que há 

muito espaço para melhorias, pois ainda há 

u m a  g r a n d e  l a c u n a  e n t r e  o  q u e 

consideramos ser o desempenho ideal na 

abertura dos parlamentos e os resultados 

finais, conforme mostrado abaixo.
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Abaixo estão os resultados detalhados para 

as três principais dimensões deste Índice, 

que permanece consistente com o estado 

geral de mau desempenho dos respectivos 

parlamentos.

Figura 1: Classificação dos Parlamentos na África Ocidental
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TRANSPARÊNCIA 

A OPI da África define um Parlamento trans-

parente como aquele que divulga mais 

informações, melhora os quadros legais ou 

institucionais para garantir o direito à infor-

mação, melhora a qualidade da informação 

parlamentar divulgada ao público e melhora 

a transparência dos seus processos ou 

sistemas de tomada de decisão.

A transparência representou 35% da pontu-

ação total do Índice.  Como pode ser visto na 

tabela de resultados abaixo, esta é a única 

dimensão que teve muitos dos Parlamentos 

com mais de metade da 'Pontuação Perfei-

ta', embora os detalhes mostram que ainda 

há muito por fazer pelos parlamentos.  

O Gana e Cabo Verde mantiveram os seus 

primeiros lugares nesta dimensão, enquan-

to a Guiné-Bissau ficou atrás de todos os 

outros países.

Os 18 Indicadores desta dimensão se con-

centraram em áreas como a promulgação de 

leis de ATI pelos parlamentos, bem como seu 

próprio regulamento interno, que garante o 

direito do público a informações parlamen-

tares e governamentais sem restrições, e a 

eficácia de tal legislação, incluindo legal e  

recurso judicial disponível quando o direito 

das pessoas à informação está em disputa.  O 

papel do Parlamento na garantia de uma 

cultura de abertura, incluindo a salvaguarda 

das liberdades de expressão e reunião, e a 

existência de regimes jurídicos de transpa-

rência no financiamento político e partidário, 

Figura 2: Classificação dos Parlamentos na Dimensão Transparência

GUINÉ BISSAU

LIBÉRIA

TOGO

NÍGER

SENEGAL

BURKINA FASO

COTE D'IVOIRE

Pontuação Perfeita

GÂMBIA

BENIM

NIGÉRIA

SERRA LEOA

CABO VERDE

GANA

TRANSPARÊNCIA 
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foram também elementos essenciais desta 

dimensão.  A transparência com que os 

parlamentares coletam e divulgam informa-

ções sobre seu trabalho realizado em plená-

rio e em comissões, garantindo que essas 

informações sejam fornecidas nos melhores 

momentos e reflitam a integralidade das 

ações parlamentares, também é fortemente 

presente nesta dimensão.

Quase todos os países da Região têm leis de 

direito à informação (RTI), respaldadas por 

Constituições nacionais que garantem os 

direitos das pessoas à informação, expres-

são e reunião.  No entanto, a eficácia dessas 

leis tem sido questionada em muitos desses 

países.  O Artigo 19 – a organização interna-

cional de direitos humanos que trabalha 

para defender e promover a liberdade de 

expressão e liberdade de informação em 

todo o mundo – indica que um projeto de lei 

de RTI está no parlamento do Senegal há 

mais de 10 anos, mas não foi aprovado, 

enquanto em Cabo Verde não há  legislação 

conhecida do parlamento ou iniciativa em 

vigor para promulgar uma, embora a Cons-

tituição nacional tenha fortes disposições 
5de direito à informação .

Embora todos os Parlamentos avaliados 

para este Índice tenha alguns sistemas que 

garantem a disseminação de informações 

parlamentares, a existência de políticas de 

transparência claramente desenvolvidas 

para o parlamento, estruturas documenta-

das para supervisão parlamentar e Códigos 

de Conduta para proteção contra conflitos 

de interesses percebidos ou reais e viola-

ções éticas  , estavam em grande parte 

ausentes.

A Par t ic ipação Cív ica  sob este  OPI 

representa um estado onde os Parlamentos 

criam ou aprimoram oportunidades, 

processos ou mecanismos para o público 

informar ou influenciar decisões;  cria, 

h a b i l i t a  o u  m e l h o r a  m e c a n i s m o s 

participativos para minorias ou grupos sub-

representados;  e possibilita um ambiente 

legal que garante as liberdades de reunião, 

associação e protesto pacífico.

Conforme mostrado no gráfico abaixo, 

Cabo Verde ocupa o primeiro lugar nesta 

dimensão, enquanto apenas três outros 

países (Gana, Serra Leoa e Nigéria) 

pontuaram acima da metade da pontuação 

perfeita exigida nesta seção.  A Libéria e a 

Guiné-Bissau ficaram conjuntamente nas 

últimas posições nesta categoria.

Os 35% atribuídos a esta dimensão e as suas 

1 5  q u e s t õ e s  d e  I n d i c a d o r e s 

correspondentes diziam respeito a questões 

como a promoção da educação cívica por 

parte do parlamento e o envolvimento ativo 

da sociedade c iv i l  e  dos  c idadãos , 

particularmente os jovens, nas atividades do 

parlamento.  Examinava o direito dos 

cidadãos de apresentar petições ao 

par lamento e  o monitoramento do 

parlamento pela mídia e pela sociedade 

civil .   Um aspecto importante desta 

D i m e n s ã o  é  c o m o  o s  Pa r l a m e n to s 

alavancam vários meios de comunicação, 

incluindo rádio, seu site e outros canais 

digitais e presenciais para garantir o acesso 

aos processos legislativos, aos deputados, à 

administração e outros aspectos do 

t r a b a l h o  d o s  p a r l a m e n t o s , 

independentemente da local ização 

geográfica e  outras barreiras.

PARTICIPAÇÃO CÍVICA 
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A África OPI define um parlamento 

responsável como aquele cujos membros 

são responsáveis   perante os cidadãos pelo 

seu desempenho e integridade da sua 

conduta no cargo;  e Parlamentos que 

informam regularmente e de forma 

transparente sobre o seu desempenho 

institucional.  Essa dimensão representou 

30% da pontuação total do Índice, mas a 

mais ponderada das dimensões quando 

analisada em termos de número de 

Indicadores (11) que compõem a categoria.

 As áreas de interesse desta secção incluíam 

o fornecimento de informação regular e 

suficientemente actualizada sobre os 

deputados, seus funcionários, bens, 

despesas parlamentares, receitas não 

parlamentares, contactos do seu círculo 

eleitoral e gabinetes parlamentares, bem 

como os seus registos de votação em 

plenário e em  comitês.  Também analisou a 

prestação de contas da administração 

parlamentar, incluindo o fornecimento de 

informações sobre o orçamento do próprio 

parlamento, execução orçamentária, 

licitações, contratos, código de conduta 

p a r a  m e m b r o s  e  f u n c i o n á r i o s  d o 

parlamento, bem como alegações de 

comportamento antiético/conflito de 

interesses/   corrupção envolvendo 

deputados e funcionários do parlamento 

são tratadas.

Cabo Verde e Serra Leoa l ideraram 

c o n j u n t a m e n t e  n e s t a  d i m e n s ã o , 

alcançando pouco mais de metade da 

pontuação perfeita.  Provou ser a dimensão 

que viu o pior desempenho de todos os 

Par lamentos ,  inc lu indo o  pr inc ipa l 

Parlamento do Gana, que não conseguiu 

fazer nem metade da nota nesta dimensão.

RESPONSABILIDADE 
PÚBLICA 

 

Figura 3: Classificação dos Parlamentos na Dimensão Participação Cívica
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Figura 4: Classificação dos Parlamentos sob a Dimensão de Responsabilidade Pública
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As seguintes observações foram feitas a 

partir das várias avaliações dos países e 

foram apresentadas juntamente com algu-

mas recomendações que esperamos que os 

parlamentos levem a sério para promover o 

seu estado de abertura.

1. INFORMAÇÕES PARLAMENTARES

A geração e retenção de registros oficiais de 

procedimentos e ações parlamentares é 

uma das áreas em que os parlamentos da 

Região estão indo muito bem.  Com funcio-

nários parlamentares experientes nos vários 

países e o uso de tecnologias modernas em 

alguns casos (um caso em questão é o 

Gana), a precisão e confiabilidade das infor-

mações geradas pelos vários parlamentos – 

que são considerados 'casas de registros' 

–são garantidas principalmente. Isso, junta-

mente com a presença impressionante de 

leis de direito à informação nos vários países 

da África Ocidental, tornando obrigatório 

que os parlamentos garantam o direito do 

público às informações que geram, deveria 

ter culminado em uma situação em que os 

cidadãos tenham fácil acesso às informa-

ções parlamentares e governamentais,  mas 

este infelizmente não é o caso.

Percebemos que as informações disponibi-

lizadas ao público pelos parlamentares em 

sua maioria não são completas e/ou não 

refletem a totalidade das ações parlamenta-

res.  As limitações de privacidade e seguran-

ça, juntamente com a ênfase excessiva nos 

privilégios parlamentares, continuam a 

limitar a extensão em que os cidadãos 

podem reutilizar e publicar informações 

parlamentares.

 Os Parlamentos Nacionais na África 

Ocidental são encorajados a reconhecer 

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
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que a informação parlamentar pertence ao 

público e, portanto, a divulgação proativa 

de toda essa informação é o caminho a 

seguir para promover uma cultura de aber-

tura.

2. PLATAFORMAS DE MÍDIA PARA 

ACESSO PARLAMENTAR  

Uma das áreas em que encontramos muito 

t r a b a l h o  e m  a n d a m e n t o  c o m  o s 

Parlamentos da África Ocidental é o uso de 

vários canais para fornecer acesso a infor-

mações parlamentares.  Como descreve o 

Comentário à Declaração sobre Abertura 

Parlamentar, “os parlamentares têm a obri-

gação de comunicar e envolver a diversida-

de de seus eleitores, independentemente de 

sua proximidade com o parlamento, acesso 

à tecnologia ou outras barreiras sociais ou 

culturais”.  Por isso, é fundamental fornecer 

múltiplos canais para observar os trabalhos 

parlamentares e receber informações sobre 

seu trabalho.  Observamos que vários 

parlamentos da Região estão em diferentes 

estágios no uso de plataformas como mídia 

impressa, rádio, televisão, internet e tecno-

logia de dispositivos móveis.  

Uma linha comum é como todos os parla-

mentares avaliam, envolvem plataformas de 

mídia privada e pública (especialmente 

impressa e eletrônica) para fornecer cober-

tura sobre o trabalho que acontece nos 

parlamentos e como eles alavancaram seus 

próprios sites e outras plataformas basea-

das na Internet para fornecer  informação 

aos cidadãos.

Três legislaturas na África Ocidental francó-

fona estabeleceram estações de rádio 

dedicadas, principalmente dentro do recin-

to dos parlamentos, para fornecer cobertura 

ao vivo dos procedimentos e outra educa-

ção e informação parlamentar ao público.  

Eles são Radio Hemicycle (103,4 FM) no 

Bénin, La Voix du Parlement (89,7 FM) em 

Burkina Faso e Voix de l'Hémicycle (95,10 

FM) no Níger.  Embora nenhum parlamento 

na África Ocidental tenha estações de televi-

são a cabo ou aberta, a maioria deles apro-

veitou o Facebook Live e o YouTube para 

fornecer cobertura ao vivo e/ou atrasada de 

seus procedimentos, com os parlamentos 

de Gana e Nigéria produzindo alguns dos 

melhores  coberturas de qualidade dos 

procedimentos diários que atrai sempre 

milhares de espectadores.  O canal do 

Parlamento de Gana adiciona interpretação 

em linguagem de sinais à sua cobertura. 

 A Assembleia Nacional da Gâmbia informa 

que o “seu próprio canal está a caminho”, 

enquanto atualmente colabora com os 

parceiros de desenvolvimento para produzir 

programas parlamentares semanais numa 

estação de rádio externa.  Enquanto alguns 

desses canais transmitem apenas as sessões 

plenárias, outros também transmitem as 

sessões das comissões, enquanto alguns 

adicionam transmissões de reuniões entre 

legisladores e sociedade civil/outros atores 

ou programas educacionais ou informações 

gerais.  Alguns parlamentos nacionais 

apenas transmitem os seus trabalhos em 

dias de sessão marcantes, como quando os 

Orçamentos Nacionais são lidos ou quando 

o Chefe de Estado visita o Parlamento.

Mesmo com os exemplos positivos acima, o 

desafio ainda permanece com o acesso à 

informação parlamentar para algumas 

localizações geográficas nos vários países, 

especialmente em locais onde as frequênci-

as das estações de rádio estabelecidas não 

chegam ou onde o acesso e uso da internet é 

l i m i t a d o .   R e c o m e n d a - s e  q u e  o s 

Parlamentos, trabalhando com a sociedade 

civil e outros parceiros, construam relações 

estratégicas com as estações de rádio 
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comunitárias e locais para garantir que a 

transmissão de informações parlamentares 

seja democratizada para chegar às pessoas 

que vivem em todos os lugares de seus 

países.

3. SITES  DOS PARLAMENTOS     

Mais de 90% dos parlamentares avaliados 

possuem sites, sendo o Legislativo da 

Libéria o único sem site.  Também conside-

ramos o site da Assembleia Nacional da 

Guiné-Bissau como não adequado.  Este 

reconhecimento geral da divulgação online 

da informação como meio de comunicação 

essencial pelos vários parlamentos, levou 

alguns (Gana e Serra Leoa) a dar um passo 

adiante para fornecer aplicativos móveis 

abrangentes em seus parlamentos.  Era 

óbvio que o nível de esforços e recursos 

dedicados aos sites dos vários parlamentos 

nacionais variava, pois havia alguns que 

eram bastante abrangentes e mantidos 

regularmente, enquanto outros não.  

Embora alguns sites sejam atualizados com 

o formato eletrônico de informação parla-

mentar, o nível de conhecimento dos cida-

dãos sobre a existência desses sites e sua 

utilização pelo público permanece baixo.

Os parlamentos, no entanto, não são muito 

receptivos a modificar suas tradições e 

publicar dados em formatos reutilizáveis 

  para permitir que usuários de seus sites, 

como cidadãos, OSCs, jornalistas e progra-

madores de tecnologia da informação, 

usem efetivamente as informações parla-

mentares carregadas para análises e outros 

fins.  Este é um componente vital para a 

transparência legislativa, pois as tecnologias 

de análise e comparação de informações 

exigem acesso fácil, completo e oportuno às 

informações legislativas.  A maioria dos sites 

não facilita a localização das informações 

desejadas, pois não disponibilizam informa-

ções em formatos abertos para possibilitar 

buscas simples e complexas.  Houve muito 

poucos exemplos em que as informações 

parlamentares nesses sites foram vinculadas 

a outras informações relacionadas, como 

vincular um projeto de lei a relatórios associ-

ados preparados por comitês ou especialis-

tas no assunto.

Embora nenhum desses sites empregue 

requisitos de associação ou registro para 

restringir o acesso público, não vimos a 

existência de políticas de privacidade conci-

sas que regem os sites para informar os 

usuários sobre como suas informações 

pessoais fornecidas nos portais podem ser 

usadas.  Não havia garantias de que medi-

das contra o rastreamento de informações 

de identificação pessoal sem o consenti-

mento explícito dos usuários estivessem em 

vigor.  Embora o aplicativo de rede social 

WhatsApp esteja ganhando popularidade 

como uma das maneiras pelas quais as 

informações sobre os parlamentos são 

compartilhadas com o público, houve uma 

lacuna notável no uso de outros serviços de 

tecnologia, como e-mails, SMS e mensa-

gens de texto, para alertar o público sobre  

categorias de ações parlamentares.

4.   ABERTURA DAS COMISSÕES 

PARLAMENTARES E PLENÁRIO

Quase todos os parlamentos incluídos neste 

Índice têm suas sessões plenárias e instala-

ções acessíveis e abertas ao público, exceto 

quando há limitações de espaço e preocu-

pações de segurança pública demonstráve-

is, como durante o período de pandemia do 

COVID-19.  Adicionalmente, observamos 

que todas as atas plenárias dos Parlamentos 

são publicadas sob a forma de transcrições 

escritas/Hansard, enquanto em alguns 

casos, como discutido nos exemplos do 

ponto 2 acima,  há transmissões de 
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áudio/vídeo ao vivo de atas plenárias em 

diferentes plataformas.  O caso é diferente 

para o acesso às comissões parlamentares, 

pois quase todos os parlamentares avalia-

dos têm a maioria de suas reuniões de 

comissões fechadas ao público e à mídia.  

Serra Leoa, Gâmbia e Costa do Marfim 

mostraram alguns bons exemplos de aber-

tura de comissões parlamentares ao público 

e à mídia.  Consequentemente, mantém-se 

uma grande opacidade em torno dos relató-

rios elaborados pelos parlamentos e suas 

comissões, sendo o maior desafio o acesso 

dos cidadãos aos relatórios solicita-

dos/obrigados a serem apresentados aos 

parlamentos, seus gabinetes ou comissões 

por órgãos externos e testemunhas que 

comparecem perante  eles.

Observou-se também que, embora vários 

parlamentares disponibilizem horários e 

agenda para suas sessões plenárias, perma-

nece uma lacuna em fornecer informações 

semelhantes sobre as reuniões das 

Comissões ao público. O que falta em mui-

tos dos parlamentos é a disponibilidade de 

calendários de sessões completos divulga-

dos tempestivamente para fornecer infor-

mações sobre votações agendadas, audiên-

cias de comissões parlamentares agenda-

das e todas as outras informações sobre 

assuntos em consideração ou a serem 

c o n s i d e r a d o s  p e l a  l e g i s l a t u r a .   O 

Parlamento do Gana mostrou um dos 

melhores exemplos de calendários de 

sessões completas e agenda legislativa que 

são fornecidos ao público, mas mesmo estes 

não são fornecidos em tempo real e assim 

que essas informações estão disponíveis 

para os deputados e funcionários.

Estas lacunas, especialmente no que diz 

respeito ao acesso muito reduzido às comis-

sões parlamentares, são lamentáveis   p-

orque as comissões parlamentares continu-

am a ser as salas de máquinas onde se reali-

za a maior parte do trabalho parlamentar, 

incluindo a legislação, e são os melhores 

canais através dos quais os cidadãos e a 

sociedade civil podem  ser engajados e 

fornecer sugestões aos Membros do 

Parlamento sobre os itens em consideração.  

Recomendamos que :

❖ Os parlamentos instituem reformas 

para tornar públicas as audiências de suas 

comissões e aspirem à melhor prática de 

garantir que os relatórios de tais procedi-

mentos do plenário e das comissões, inclu-

indo documentos criados e recebidos, 

depoimentos de testemunhas em audiênci-

as públicas, transcrições e registros de 

comissões  todas as ações são tornadas 

públicas prontamente.

❖ Os parlamentos devem também 

divulgar as suas plataformas online através 

das quais disponibilizam ao público o aces-

so ao que acontece na legislatura, uma vez 

que muitas dessas plataformas são desco-

nhecidas do público mesmo onde existem. 

 

❖ Os parlamentos devem tornar suas 

bibliotecas acessíveis ao público, especial-

mente pesquisadores, estudantes etc., com 

o objetivo final de que os parlamentos 

garantam que todos os seus regis-

tros/informações históricas sejam digitali-

zados e disponibilizados ao público em 

perpetuidade para  reutilização livre de 

restrições legais ou taxas.

❖ A disponibilização digital de informa-

ções parlamentares ajuda a reduzir as barre-

iras enfrentadas pelo público no acesso 

físico às instalações parlamentares, uma vez 

que estas instalações são, na sua maioria, 

consideradas zonas de segurança com 
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enormes desafios colocados aos cidadãos 

que lá pretendem ir.

 
5. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE 

LEI E ELABORAÇÃO LEGISLATIVO   

Observou-se que muito poucos projetos de 

legislação são publicados pelo Parlamento, 

avaliados e tornados públicos após a sua 

introdução (com alguns parlamentos não 

publicando nenhum).  Isso é inconsistente 

com a melhor prática recomendada que 

exige que os parlamentos reconheçam a 

necessidade de os cidadãos serem total-

mente informados e fornecerem informa-

ções sobre os itens em consideração.  

Observamos que nenhum dos parlamentos 

investe tempo e recursos para fornecer 

acesso público a análises preparatórias e 

informações básicas sobre esses projetos de 

legislação para incentivar um amplo enten-

dimento das discussões políticas sobre a 

legislação proposta.

 D e  f a t o ,  a s  D i r e t r i z e s  p a r a  S i t e s 

Parlamentares da IPU enfatizam esse ponto, 

observando que os parlamentos devem 

fornecer uma explicação do processo legis-

lativo, o texto e o status de toda a legislação 

proposta, links para documentação parla-

mentar e governamental relevante, o texto e 

o status final da legislação anterior,  o texto e 

as ações tomadas em toda a legislação 

promulgada e um banco de dados pesqui-

sável de legislação atual, previamente 

proposta e promulgada.  Felizmente, exis-

tem muitas organizações da sociedade civil 

capacitadas nos vários países que têm a 

capacidade de fazer parcerias com parla-

mentos para tornar isso possível.

 Para que o processo legislativo seja total-

mente participativo, os cidadãos devem ter 

uma compreensão das informações que 

moldam cada fase do processo legislativo e 

as oportunidades de influenciar o processo 

em todas as fases.  A transparência e a 

participação oferecem uma oportunidade 

para trazer a sabedoria do público em todos 

os aspectos do processo legislativo.  É por 

esta razão que os parlamentos devem 

encorajar processos públicos colaborativos 

em oposição ao sigilo.

6.  REGISTROS DE VOTOS 

PARLAMENTARES  

O pior desempenho de todos os parlamen-

tares avaliados, foi descoberto nesta área de 

não registro de votos parlamentares.  Esses 

parlamentos dependem fortemente da 

votação por voz e, em alguns casos, de 

chamadas nominais para tomar decisões em 

plenário e em comissões.  Isso privou os 

eleitores da oportunidade de garantir a 

responsabilidade de seus membros do 

Parlamento por seu comportamento eleito-

ral, uma vez que nenhum registro do com-

portamento eleitoral de parlamentares 

individuais é mantido ou disponibilizado.

 Como observa o Comentário à Declaração 

sobre a Abertura Parlamentar, “um voto 

parlamentar diz aos cidadãos como um 

membro do parlamento se posiciona sobre 

uma questão.  É uma informação crítica para 

os cidadãos que eventualmente serão 

solicitados a fazer escolhas sobre quais 

membros ou partidos devem ser devolvidos 

ao parlamento nas próximas eleições.  

Como resultado, é fundamental que os 

cidadãos compreendam as posições de seus 

funcionários eleitos e tenham acesso irres-

trito aos seus registros de votação em todos 

os votos individuais, incluindo informações 

sobre abstenções e ausências.  

O uso de chamada nominal ou votação 

eletrônica ajuda a garantir que os votos 
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individuais sejam 'no registro'.”  Os dados 

sobre registros de votação são críticos para 

o monitoramento eficaz dos parlamentos.

7. INFORMAÇÕES SOBRE MEMBRO DO 

PARLAMENTO E SUA INTEGRIDADE 

As Diretrizes da IPU para Sites Parlamentares 

observam o dever dos parlamentos de 

publicar informações sobre os membros on-

line, incluindo: uma lista de todos os mem-

bros atuais, biodados, fotos, círculo eleitoral, 

filiação partidária, membros de comitês e 

funções no parlamento, informações de 

contato, atividades parlamentares e outros  

dados [tais como mandato eleitoral, partici-

pação em sessões plenárias e de comissões, 

identidades do pessoal e contactos de 

trabalho dos gabinetes parlamentares e 

eleitorais].  

Observamos um forte déficit na publicação 

dessas informações sobre os legisladores, 

sendo Serra Leoa, Gana e Senegal os únicos 

três que fornecem a maioria dessas informa-

ções em seus sites e/ou aplicativos móveis, 

enquanto o restante fornece informações 

mínimas sobre seus  legisladores.  Embora 

todas essas informações sejam conhecidas 

pelas instituições dos parlamentos, a maio-

ria delas não as divulga de forma proativa, 

sendo o Níger e a Libéria os piores culpados, 

pois nenhuma informação foi encontrada 

online.  Embora, alguns parlamentares 

tenham reclamado da inundação de suas 

caixas de entrada e números de telefone 

com lixo eletrônico e ligações, observamos 

que muitos parlamentares não estavam 

acostumados a fornecer aos parlamentares 

endereços de e-mail e telefones oficiais para 

servir como os primeiros pontos de contato 

para os eleitores  .  

Foi também observada a tendência de 

a l g u n s  d e p u t a d o s  i n d i v i d u a i s  d o 

Parlamento disponibilizarem informações 

sobre si próprios através das suas platafor-

mas de redes sociais pessoais.

 Embora os regimes de declaração de bens 

aplicáveis   aos parlamentares sejam diferen-

tes de um país para outro, observamos que 

muitos parlamentares, mesmo em países 

onde são obrigados a declarar seus bens, 

não cumprem esses requisitos.  

A melhor prática é que deve haver informa-

ções suficientes para permitir que os cida-

dãos façam julgamentos informados sobre 

a integridade e probidade de membros 

individuais do Parlamento, incluindo infor-

mações sobre suas divulgações de ativos, 

suas despesas parlamentares e suas receitas 

não parlamentares, incluindo juros, dividen-

dos,  pagamentos de arrendamento ou 

outros benefícios em espécie.  Além da 

ausência de tais informações, descobrimos 

que a maioria dos cidadãos não está satisfei-

ta com a natureza com que os Parlamentares 

investigam ou fazem investigar, acusações 

de comportamento antiético, conflito de 

interesses ou corrupção envolvendo seus 

Deputados e funcionários, como nas raras  

nos casos em que estes são identificados e 

investigados, as conclusões de tais investi-

gações judiciais ou parlamentares não são 

tornadas públicas.

8.    INFORMAÇÕES SOBRE ESTRUTURAS E 

SISTEMAS DOS PARLAMENTOS  

Muitos dos Parlamentos avaliados não 

disponibilizam ao público informações 

básicas como: informações sobre o seu 

funcionamento administrativo, a estrutura 

de pessoal que gere e administra os proces-

sos parlamentares, contactos dos funcioná-

rios responsáveis   pela informação ao públi-

co, anúncios de contratação;  O papel cons-
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titucional do Parlamento, estrutura, funções, 

regras internas, procedimento administrati-

vo e fluxo de trabalho, incluindo os das 

comissões.  Nos poucos casos em que essas 

informações foram disponibilizadas, como 

o caso de Cabo Verde, Serra Leoa, Senegal e 

o Manual Legislativo da Gâmbia, essas 

informações não foram apresentadas em 

formatos de linguagem simples e de fácil 

leitura para permitir que os cidadãos  que 

não possuem os conhecimentos técnicos 

necessários para compreender os principais 

materiais de fonte legal dos parlamentos.

Recomenda-se que as informações parla-

mentares e administrativas sejam compila-

das e divulgadas digitalmente, em formatos 

não proprietários, abertos e estruturados, e 

outras boas práticas para melhorar sua 

usabilidade e permitir a fácil leitura e pro-

cessamento por computadores para análise, 

devendo estar à disposição dos cidadãos  

para acesso irrestrito e pode ser baixado 

para reutilização e compartilhamento, 

gratuitamente.

9.  POLITICAS DOCUMENTADAS 

Três documentos de política considerados 

por este OPI como muito necessários para 

que todos os parlamentares tenham em sua 

busca para promover a abertura são 

Políticas de Transparência, Códigos de 

Conduta  e  Modelos  de Super v isão 

Parlamentar.  Ao adotar essas políticas 

explícitas, os parlamentos sinalizam um 

compromisso necessário com a transparên-

cia e abertura para os cidadãos do país.  

Observamos, no entanto, que muitos 

ganhos não foram obtidos nestas áreas 

pelos Parlamentos avaliados.

 Nenhum dos parlamentos avaliados adotou 

claramente políticas de transparência que 

estão disponíveis ao público e especificam 

os termos para sua revisão periódica.  

Embora disposições sobre transparência 

parlamentar possam aparecer em constitui-

ções, estatutos, regras de procedimento ou 

outros regulamentos, os parlamentos são 

particularmente encorajados a ter uma 

política de transparência claramente defini-

da e disponível ao público.

Constatamos também que todos os 

Parlamentos avaliados têm estruturas de 

supervisão consagradas em suas constitui-

ções  nacionais  ou nos Regimentos 

Parlamentares ou Ordens Permanentes, no 

entanto, não encontramos um único caso de 

Modelo de Supervisão/Documento de 

Política claramente desenvolvido para 

qualquer parlamento e cidadãos  considera-

ram os seus parlamentos nacionais fracos e 

incapazes de obrigar os seus governos a agir 

de forma tota lmente t ransparente .  

Constatou-se que, embora vários parlamen-

tos continuem a fazer um trabalho apreciá-

vel na área da fiscalização, os processos e 

resultados desses esforços não são explica-

dos aos cidadãos de forma eficaz.

Um Código de Conduta do Parlamento do 

Gana, o Código de Ética Parlamentar de 

Cabo Verde e os esforços da Assembleia 

Nacional do Benin para aprovar uma resolu-

ção sobre o Código de Ética e Conduta 

Profissional dos Deputados Beninenses 

foram alguns dos poucos exemplos de 

esforços  parlamentos para aderir à melhor 

prática que exige que os parlamentos 

desenvolvam, adotem e revisem periodica-

mente as diretrizes apropriadas para a 

conduta ética.  Estes devem abordar a 

questão do conflito de interesses, real ou 

percebido, com o objetivo de aumentar a 

transparência, a prestação de contas e a 

confiança do público.  A adoção e aplicação 
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de códigos de conduta, incluindo regras 

sobre conflitos de interesse e aceitação de 

presentes, são fundamentais para os parla-

mentos desta Região.

Onde o parlamento pode não ter a capaci-

dade imediata de publicar políticas abran-

gentes nessas áreas, eles podem considerar 

o desenvolvimento de parcerias com a 

sociedade civil para conseguir isso.

 
10.  ORÇAMENTOS E DESPESAS        

Exemplos parlamentares de boas práticas 

de transparência orçamentária estavam 

completamente ausentes em todos os 

parlamentos avaliados para este OPI.  Para 

além da Assembleia da República de Cabo 

Verde que dispõe no seu site para assuntos 

relacionados com o orçamento parlamentar 

e a sua execução, nenhum dos parlamenta-

res avaliou pública prontamente qualquer 

informação relativa ao orçamento próprio 

do parlamento, incluindo informação sobre 

a sua execução orçamental, licitações e 

contratos.  Isso explica porque todos os 

parlamentares avaliados tiveram resultados 

muito baixos na Dimensão Accountability.

 Embora faça parte do orçamento nacional 

que geralmente é tornado público, os 

Parlamentos devem começar a publicar seus 

próprios orçamentos e informações sobre 

sua execução orçamentária como um exem-

plo bom e ético de uma instituição que 

exerce supervisão financeira sobre os 

governos.  Essas informações devem ser 

divulgadas em sua totalidade, usando uma 

taxonomia consistente, juntamente com 

resumos, explicações ou relatórios em 

linguagem simples que ajudem a promover 

a compreensão do cidadão.  As informações 

sobre contratação pública pelos administra-

dores dos parlamentos, salários e outros 

benefícios dos deputados são completa-

m e n te  b l i n d a d a s  d o  p ú b l i c o .   U m 

Parlamento Aberto não se trata apenas de 

desempenhar bem as funções legislativas, 

de supervisão e representativas, mas tam-

bém de como o próprio parlamento funcio-

na internamente e é responsável por suas 

atividades.

 Os parlamentos também devem ir além da 

disponibilização dos orçamentos nacionais 

que são estabelecidos no Parlamento, para 

garantir que eles publiquem informações 

abrangentes, detalhadas e facilmente 

compreensíveis sobre o orçamento nacional 

e os gastos públicos, inclusive permitindo 

uma fácil comparação de receitas passadas, 

atuais e projetadas  e despesas.  Os cida-

dãos, como contribuintes, têm o direito de 

acesso à informação sobre os fundos públi-

cos e a sua utilização.  Para que a participa-

ção pública no processo orçamentário seja 

efetiva, os cidadãos devem ter acesso a 

todas as informações orçamentárias, de 

gastos e de auditoria acessíveis ao parla-

mento e ao executivo.  Os dados brutos do 

orçamento devem ser divulgados em for-

mato aberto e usando uma taxonomia 

consistente que permita comparação e 

análise automatizada.  As Diretrizes para 

Sites Parlamentares da IPU recomendam 

que os parlamentares publiquem explica-

ções sobre processos e funções orçamentá-

rias, propostas, revisões e documentação 

sobre a revisão de atividades passadas e 

presentes em um banco de dados pesquisá-

vel.

11.  RELACIONAMENTO PARLAMENTO-

PÚBLICO

Diante do encolhimento do espaço cívico 

em todo o mundo, as organizações da 

sociedade civil nos vários países envolvidos 
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neste OPI expressaram reações omitidas 

sobre os níveis em que seus parlamentares 

participam de intercâmbios com eles e o 

público nos processos parlamentares e na 

tomada de decisões.  Na Serra Leoa, o 

Parlamento assinou um memorando de 

entendimento com as OSCs do país com o 

objetivo de facilitar uma melhor relação 

parlamento-sociedade civil, incluindo 

planos para criar um gabinete de OSCs no 

Parlamento para coordenar as atividades 

presenciais e ferramentas tecnológicas 

interativas para  comunicação entre os 

c i d a d ã o s / O S C ,  p o r  u m  l a d o ,  e  o 

Parlamento/os seus membros, por outro.  

Isso é para permitir que os cidadãos ofere-

çam contribuições significativas para a 

legislação e as atividades parlamentares.

 Em quase todos os países, os cidadãos e a 

sociedade civil podem apresentar petições 

ao parlamento, no entanto, os processos de 

petição não são claramente documentados 

e/ou conhecidos do público.  Além disso, 

enquanto a maioria do Parlamento reco-

nheça o direito eo dever da sociedade civil, 

da mídia e do público em geral de monitorar 

seu trabalho e o de seus deputados, poucos 

esforços foram feitos por eles para estabele-

cer estruturas permanentes para reduzir as 

barreiras enfrentadas  pelo público, socie-

dade civil e mídia no engajamento e moni-

toramento efetivo do parlamento.  O 

Parlamento do Gana criou um centro de 

imprensa de última geração para a associa-

ção de jornalistas que repor tam ao 

Parlamento, enquanto a existência de um 

Depar tamento de  Coordenação de 

Assistência Parlamentar no Parlamento da 

Serra Leoa destacou-se como um bom 

exemplo digno de emulação por parte de 

outros parlamentos.  No entanto, o mesmo 

Parlamento da Serra Leoa não mostrou um 

bom exemplo de relações parlamento-

média, pois a indisponibilidade de políticas 

claramente definidas e publicamente dispo-

níveis sobre o acesso e compromissos dos 

media parecem permitir que sucessivas 

lideranças parlamentares se intrometer nos 

assuntos e na independência dos jornalistas 

que reportam  daquele Parlamento.  

Espera-se que os parlamentos tenham 

instalações de relações com a mídia não 

partidárias e garantam que os jornalistas 

tenham acesso total aos procedimentos 

parlamentares, com os critérios e o processo 

para fornecer acesso à mídia claramente 

definidos e disponibilizados ao público.

A institucionalização de atividades como os 

Dias Abertos do Parlamento na Gâmbia, 

Serra Leoa e Benin, incluindo programas de 

visitas de cidadãos/estudantes a alguns 

parlamentos;  a existência de Parlamentos 

Juvenis no Gana e no Benim, coordenados 

pelos par lamentos nacionais ,  e  um 

Parlamento Jovem em Cabo Verde, são 

algumas das formas pelas quais o parlamen-

to está a promover ativamente a educação 

cívica do público, particularmente dos 

jovens, na Região da África Ocidental.  Estas 

iniciativas ajudam a promover a compreen-

são das regras e procedimentos do parla-

mento, o trabalho do parlamento e o papel 

do parlamento e dos seus deputados.
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CONCLUSÃO 

Este OPI forneceu uma visão geral das 

realidades da abertura parlamentar em toda 

a África Ocidental, e esperamos que isso seja 

desenvolvido por meio de outras ações dos 

parlamentos nacionais e das partes interes-

sadas no desenvolvimento parlamentar 

para corrigir algumas das culturas estrutura-

is e institucionais negativas existentes em  

vários Parlamentos, enquanto as boas 

práticas e exemplos são mantidos e melho-

rados.

É a esperança das equipas APMON e PN 

África que esta iniciativa leva os Parlamentos 

e a sociedade civil a trabalharem em conjun-

to para co-criar reformas e estratégias que 

irão fortalecer os parlamentos para que 

sejam mais transparentes, responsáveis e 

envolvem o público no seu trabalho.  A PN 

África estará a prestar assistência técnica e 

financeira às Redes PMO nos vários países 

para prosseguir esta agenda, enquanto 

apelamos aos parceiros para colaborarem 

connosco na mesma.

 Também esperamos que este Índice sirva 

como um documento de referência para 

promover melhores relacionamentos e 

aprendizagem entre pares entre os 

parlamentos nacionais para trocas de 

conhecimento sobre as melhores práticas 

para melhorar o estado geral da abertura 

parlamentar na África.  A importância de 

exercícios como este inclui como ele mede 

as ações e omissões das instituições 

públicas em relação aos parâmetros de 

referência globalmente aceitos e também 

permite comparações que provam que, em 

contextos semelhantes, a transparência, a 

responsabilidade e a participação cívica no 

trabalho do parlamento podem ser 

melhores, se houver  vontade e mecanismos 

deliberados são postos em prática.

 Como o primeiro OPI, esperamos que estes 

resultados sirvam de base para medir no 

futuro as melhorias na abertura parlamentar 

nos vários países, de modo a monitorar o 

nível de progresso no aprimoramento dos 

princípios do parlamento aberto.

V o c ê  p o d e  v i s i t a r 

www.parliamentafrica.com/OPI  para obter 

informações adicionais sobre esta e futuras 

edições do Índice do Parlamento Aberto da 

África.

31



 

 
 
 

 
 
 

 
 

32

APÊNDICES 



APÊNDICES 

33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



42



43



44



45



46



47



48




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57

