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Dos membros de conselho diretor...  
O trabalho do IGI é agora bem estabelecido no Quênia, no Camarão e no Congo (a República Democrática do 
Congo), e está avançando na Ruanda. Pode achar mais informações nas páginas de cada país no site www.igi-
integrity.com, que se reescreveram recentemente. As equipes em estes países têm trabalhado muito para conseguir 
financiamentos externos pelos projetos deles, mas o crescimento também aumenta a necessidade de financiamentos 
internos. O IGI é uma parceria entre os vários países, incluindo o Reino Unido. Uma maneira de contribuir a esta 
parceria é fazer uma pequena doação – faça favor de olhar www.igi-integrity.com/support.aspx. As outras maneiras 
seriam orar pelos projetos, ou mesmo visitar um deles – mais informações de paul@igi-integrity.com. Ademais, junte-
se ao nosso grupo no Facebook . 
 

Sucesso crescente no Camarão 
Durante os últimos meses tem havido desenvolvimentos 
significativos em lutar a corrupção nos serviços públicos. 
 

Após os projetos bem-sucedidos do FITCAM (a equipe de 
integridade local no Camarão) na Universidade de Buea, 
o Vice-Chanceler da faculdade tem sido substituído por 
um novo homem, o Dr Nalova Lyonga, que tem 
demostrado um compromisso à luta contra a corrupção e 
que tem uma história de apoiar o trabalho do FITCAM. A 
pedido da faculdade, o FITCAM também ajudou com o 
treinamento de liderança para novos dirigentes estudantis 
em maio. 
 

Graças a este trabalho, o FITCAM está cada vez mais 
envolvido na luta mais geral contra a corrupção. Este tem 
incluído investigações nas irregularidades nos 
procedimentos de adjudicação de contratos para fazer 
obras rodoviárias numa vila na região de Limbe, ademais 
de alegações de evasão de impostos, com subornos, em 
Buea. 
 

 
 

Esta foto mostra a equipe de investigação ao inspecionar 
um site de obras rodoviárias. A investigação levou a uma 
poupança significativa de dinheiro público em combater 
as irregularidades nos contratos públicos das obras. 
 

Mais um reconhecimento do trabalho do FITCAM foi que 
Stephen recebeu um convite para dar uma palestra na 
Goverment Bilingual High School (escola secundaria 
bilingue do governo) em Limbe, na ocasião da oitava 
cerimônia de graduação. 

 
 

A corrupção e intimidação no Congo 
O relatório final do projeto do IGI no Congo (projeto para 
lutar contra a corrupção e intimidação no ambiente 
universário em Bukavu) tem sido publicado no site do IGI 
(veja a página do Congo para a versão francesa). A 
agência suíça para o desenvolvimento financiou o projeto. 
Durante oito meses o projeto reuniu uma grande 
diversidade de académicos e jornalistas em várias 
oficinas para explorar as questões mais prementes na 
corrupção académica e na intimidação, o quais são 
prevalecentes no este do Congo. Ele também envolveu a 
rádio e a imprensa para educar e sensibilizar o publico 
aos problemas. 
 

Estabelecer a agenda contra a 
corrupção na Ruanda 
Os líderes do IGI na Ruanda, como Hilaire e Jules, 
assistiram a Conferencia Internacional da governança e 
democracia: uma perspectiva africana, que tomou lugar 
em Kigali em junho, e estão planejando conferencias 
sobre a governança boa em escolas secundárias durante 
o resto do ano 2012. 
www.igi-integrity.com/Documents/RIG%20report.pdf 
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