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SECÇÃO V

RELAÇÕES COMUNITÁRIAS 
E ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZAÇÃO
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SECÇÃO V

RELAÇÕES COMUNITÁRIAS E 
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO

I. Breve apresentação sobre relações comunitárias

(I) Sensibilização para a integridade
Desde sempre, o CCAC tem dado grande importância à promoção da inte-

gridade dos funcionários públicos e da formação ética dos jovens. Promover 
a integridade social e ganhar o apoio e a colaboração dos cidadãos na construção 
de uma sociedade íntegra constituem a missão fundamental do Departamento de 
Relações Comunitárias no desenvolvimento de acções de sensibilização junto da 
comunidade.

Apresenta-se, no seguinte quadro, uma estatística do número de sessões e de 
participantes das palestras organizadas pelo CCAC ao longo dos anos.
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ESTATÍSTICA DAS PALESTRAS REALIZADAS ENTRE 2000 E 2009

Em 2009, o CCAC continuou a desenvolver, de forma contínua e sistemática, 
acções de sensibilização e de relações comunitárias, tendo como ponto de partida a 
realidade do desenvolvimento social. Foram organizadas 368 palestras, colóquios e 
workshops, contando com a participação de mais de 30.036 pessoas. Apresenta-se, 
no quadro seguinte, uma estatística das actividades acima referidas. 
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ESTATÍSTICA DAS PALESTRAS, COLÓQUIOS E WORKSHOPS 
REALIZADOS EM 2009
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Apresentam-se, de forma discriminada, as várias acções de sensibilização sobre 
o combate à corrupção e o sentido da integridade:

1. Acções de sensibilização destinadas a funcionários públicos
Em 2009, o CCAC organizou 78 palestras, subordinadas a diversos temas, des-

tinadas aos trabalhadores da função pública no intuito de elevar o seu sentido de 
integridade e de dedicação ao público. Estiveram presentes 3.165 participantes. 

ESTATÍSTICA DAS PALESTRAS E SESSÕES DE ESCLARECIMENTO DESTINADAS A 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS EM 2009



47

Relatório de Actividades do CCAC de Macau

2. Acções de sensibilização destinadas a jovens
As acções de sensibilização destinadas aos jovens continuaram a ser uma prio-

ridade	em	2009.	As	mudanças	na	estrutura	das	profissões	e	na	expectativa	de	em-
prego nos últimos anos em Macau, no contexto do rápido desenvolvimento social, 
têm	influenciado	profundamente	os	jovens	e	a	sua	concepção	dos	valores	da	vida,	
ressaltando	nessa	medida	a	importância	da	formação	ética	da	juventude.	É	uma	área	
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a que o CCAC presta muita atenção e em que se propõe avançar com o reforço das 
respectivas acções. 

No âmbito da educação para a honestidade da juventude, o CCAC, reunindo os 
esforços das suas delegações, contou com o apoio de escolas e de associações juve-
nis para promover valores éticos junto dos estudantes e jovens.

1) Material didáctico sobre a honestidade destinado aos estudantes do 
ensino secundário

Com a colaboração das individualidades do sector educativo de Macau, os 
primeiros 4 volumes da colectânea “Estudar e Pensar”, versão experimental de ma-
terial didáctico de educação ética destinado aos alunos do ensino secundário, foram 
já concluídos e têm estado a ser utilizados em várias escolas secundárias. No intuito 
de aperfeiçoar o referido material pedagógico, o CCAC irá oportunamente recolher 
opiniões junto dos referidos docentes.

Este material tem, na sua totalidade, 8 volumes. Numa primeira fase foram 
lançados quatro deles, nomeadamente, o “Valor do Dinheiro”, a “Honestidade e Rec-
tidão”, a “Incorruptibilidade” e as “Eleições Limpas”. Os restantes volumes, 
designadamente, a “Justiça”, a “Amizade e Justiça”, o “Cumprimento da Lei” e 
a “Responsabilidade e Dever”, serão lançados posteriormente, numa segunda fase.

Esta colectânea vem acompanhada de um conjunto de materiais de apoio, in-
cluindo um manual do professor e um CD-Rom que contém textos, vídeos, recortes 
de	jornais,	fichas	de	trabalho,	entre	outros,	que	os	docentes	poderão	seleccionar	con-
soante as necessidades dos alunos e a organização do ano lectivo. Com este material 
didáctico,	o	CCAC	espera	poder	aumentar	a	eficácia	da	educação	para	a	honestidade	
da juventude.

2) Educação da honestidade para os estudantes do ensino secundário 

O CCAC continua a promover a “Semana da Integridade” e o “Programa da 
Educação para a Honestidade da Juventude”, reforçando gradualmente o sentido 
de honestidade nos estudantes do ensino secundário. Em colaboração com a Escola 
Portuguesa	 e	 com	a	Escola	Secundária	Técnico-Profissional	 da	Federação	 das	
Associações dos Operários de Macau, o CCAC organizou a “Semana de Integridade”, 
junto de cada um dos estabelecimentos de ensino, com o objectivo de formar jovens 
honestos e rectos.

Em relação ao “Programa da Educação para a Honestidade da Juventude”, os 
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principais destinatários são os estudantes dos estabelecimentos de ensino secundário, 
de língua veicular chinesa. Através da realização de palestras que versaram sobre o 
valor do dinheiro, o Programa chamou a atenção dos alunos do ensino secundário 
para a importância da formação para a sua honestidade. Neste âmbito, foram orga-
nizadas, em 2009, 45 palestras contando com a participação de 10.606 alunos. 

ESTATÍSTICA DOS PARTICIPANTES NO PROGRAMA 
DA EDUCAÇÃO PARA A HONESTIDADE DA JUVENTUDE EM 2009
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3) Educação da honestidade para os estudantes do ensino primário

Na Delegação do CCAC na Areia Preta, foram realizadas 131 sessões no âmbi-
to do Programa “Nova Geração Íntegra”, em que participaram 4.550 alunos oriundos 
de 25 escolas primárias.

ESTATÍSTICA DOS PARTICIPANTES NA “NOVA GERAÇÃO 
ÍNTEGRA” EM 2009
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Por ocasião do Dia Mundial da Criança, e à semelhança dos anos anteriores, 
foram promovidas na Delegação do CCAC na Areia Preta, 13 sessões especiais de 
sensibilização dedicadas a alunos do ensino primário, aproveitando-se a ocasião para 
se alertar para a importância da honestidade através do teatro de marionetas.

ESTATÍSTICA DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES NAS “SESSÕES ESPECIAIS EM 
COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA” EM 2009 
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A par disso, o CCAC marcou também a presença nas actividades comemora-
tivas do Dia Mundial da Criança em 2009, organizadas pela Associação Geral dos 
Operários, em 30 de Maio, no Campo dos Operários das Portas do Cerco. A ideia foi 
a de permitir aos menores absorver mensagens de honestidade e de cumprimento da 
lei através da participação nos jogos.

4) Concursos destinados a jovens

a. Concurso de Vídeos Publicitários Anti-Corrupção de Guangdong, 
Hong Kong e Macau

O	CCAC	organiza,	 anualmente,	 concursos	 juvenis	 com	 temas	 diversificados	
para	fortalecer	o	contacto	e	o	intercâmbio	com	os	jovens	alunos,	a	fim	de	os	fazer	
apreender	valores	éticos.	Em	finais	de	2009,	o	CCAC	alargou	o	âmbito	destes	con-
cursos juvenis e, pela primeira vez, cooperou com a Procuradoria Popular de Guang-
dong e a Comissão Independente contra a Corrupção de Hong Kong, organizando 
conjuntamente o “Concurso de Vídeos Publicitários Anti-Corrupção de Guangdong, 
Hong Kong e Macau”, uma actividade destinada a estudantes do ensino secundário 
e universitário.   

“A sociedade íntegra começa comigo” é o mote do concurso que terminou em 
meados de 2010 e que tem por objectivo, através de actividades criativas, alertar os 
jovens para o mal da corrupção e granjear o seu apoio à promoção da integridade, 
bem como incentivá-los a participar em campanhas de sensibilização contra a cor-
rupção.

b. Concurso de Banda Desenhada “Vamos Desenhar um Paraíso da 
Integridade”

O Concurso foi co-organizado pelo CCAC e pela Associação Geral de Estu-
dantes Chong Wa (AECM), e recebeu a participação de alunos oriundos de 33 esta-
belecimentos de ensino. Os trabalhos foram excelentes pela criatividade e os distin-
guidos foram exibidos em várias escolas primárias e secundárias com a participação 
activa dos alunos.

5) Palestras destinadas a associações e entidades privadas

O CCAC desenvolveu acções de promoção da integridade junto da população 
em geral, tendo realizado várias palestras destinadas a trabalhadores de entidades 
privadas, com temas diferentes interagindo com os cidadãos, para transmitir men-
sagens de integridade. Em 2009, foram organizadas 11 palestras contando com a 
participação de 510 pessoas.
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 ESTATÍSTICA DAS PALESTRAS REALIZADAS
JUNTO DE ENTIDADES PRIVADAS EM 2009

(II) Acções de promoção comunitária
A 14 de Agosto de 2009, teve lugar a cerimónia de inauguração da Delegação 

do	CCAC	na	Taipa,	a	segunda	instalada	pelo	CCAC	depois	de	ter	estabelecido,	em	
2004,	a	delegação	na	Areia	Preta.	A	abertura	desta	delegação	na	Taipa	teve	por	fi-
nalidade permitir ao CCAC estreitar o contacto com as associações e residentes da 
zona, melhorar a auscultação da população e facilitar a apresentação de queixas, 
participações e pedidos de informação, de modo a promover a construção de uma 
sociedade íntegra na RAEM.

As	delegações	da	Areia	Preta	e	da	Taipa	têm	assumido	um	papel	muito	positivo	
inerente à sua criação, desempenhando cabalmente as suas funções, nomeadamente, 
no alargamento das relações comunitárias e na promoção da sensibilização para a in-
tegridade. Em 2009, o CCAC visitou 19 associações e recolheu opiniões e sugestões 
do público para a construção de uma sociedade íntegra.
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ASSOCIAÇÕES QUE TROCARAM VISITAS COM O DEPARTAMENTO
DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS EM 2009
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Em 2009, o número de queixas e participações, de pedidos de apoio, informa-
ção e de consulta recebidos nas duas delegações totalizaram os 617, tendo-se regis-
tado um aumento de 49 casos em relação aos 568 recebidos em 2008.

ESTATÍSTICA DOS CIDADÃOS ATENDIDOS NAS 
DELEGAÇÕES DO CCAC NA AREIA PRETA E NA TAIPA EM 2009

(III) Outras acções de sensibilização
1. Contactos com a comunicação social: foi realizada a actividade anual 

intitulada “Chá – Para uma Sociedade Incorrupta”, que tem por objectivo 
auscultar opiniões e sugestões da comunicação social com vista à pro-
moção da integridade.

2. Projectos de sensibilização regulares: mensagens de integridade continuaram 
a ser divulgadas pelos mais diversos canais, nomeadamente:

- Através da publicação de artigos na imprensa chinesa e dos seus 
extractos no “Jornal de Associação de Educação de Adultos de Macau” 
e no “Kai Po”, boletim trimestral do estabelecimento prisional;

- Do programa televisivo “Informações ao Público”; e

- Publicidade em jornais, rádio, slogans nos autocarros e reclamos 
luminosos para promover eleições limpas.

3. Publicações: Publicação do Relatório de Actividades do Comissariado 
contra	 a	 Corrupção,	 do	 Boletim	Trimestral	 do	 CCAC,	 em	 língua	 chinesa	
e portuguesa, e do Boletim Semestral do CCAC em língua inglesa 
(Newsletter).
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(IV)  Contactos e intercâmbio

ACTIVIDADES DE INTERCÂMBIO COM O EXTERIOR EM 2009
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II. Acções de sensibilização para eleições limpas
Em 20 de Setembro de 2009 realizaram-se as 4.as eleições para a Assembleia 

Legislativa da Região Administrativa Especial de Macau. Para garantir a justiça das 
eleições,	o	CCAC	criou,	no	final	de	2008,	o	“Grupo	de	Estudos	contra	a	Corrup-
ção Eleitoral”, que é responsável pelo planeamento da divulgação, sensibilização e 
prevenção da corrupção eleitoral, com o objectivo de assegurar que as actividades 
eleitorais decorram de forma justa e limpa. Na área da divulgação e sensibilização 
para as eleições limpas, os trabalhos desenvolvidos foram os seguintes:

(I) Colóquios e palestras comunitários
Durante os meses de Fevereiro e Março, foram realizados três colóquios na 

zona norte, centro e ilhas da Cidade, dirigidos a representantes de associações e 
cidadãos em geral, os quais contaram com a presença de 159 pessoas. O CCAC sen-
sibilizou os participantes para a importância de eleições limpas e aproveitou estas 
ocasiões para recolher opiniões e sugestões sobre o tema.

A par disso, a convite de várias associações, o CCAC realizou palestras sobre 
eleições limpas, tendo contado com a participação de 2.383 pessoas. No decorrer 
destas palestras, elementos do CCAC prestaram esclarecimentos sobre a legislação 
eleitoral em vigor, nomeadamente no tocante a actos de corrupção eleitoral, e 
responderam in loco a perguntas dos cidadãos.
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PALESTRAS SOBRE ELEIÇÕES LIMPAS DESTINADAS A ASSOCIAÇÕES
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Nestas eleições para a Assembleia Legislativa, a maior parte dos novos eleitores 
pertence à camada juvenil, aos quais o CCAC atribuiu muita importância no desen-
volvimento de acções de sensibilização sobre eleições limpas destinadas aos jovens, 
designadamente aos alunos do 2.º e 3.º anos do ensino secundário complementar, 
estudantes	do	ensino	superior	e	formandos	de	cursos	profissionais.	Para	além	de	re-
alizar palestras destinadas a alunos do ensino secundário, o CCAC realizou peças de 
teatro em várias escolas secundárias. Através destas acções pretende-se incutir nos 
jovens, de forma interactiva, a importância de eleições limpas. Foram organizadas 
várias actividades para os alunos do ensino secundário, a saber:

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE 
ELEIÇÕES LIMPAS NAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS
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O CCAC organizou 13 palestras sobre eleições limpas destinadas a alunos dos 
estabelecimentos de ensino superior, tendo contado com a participação de 1.178 
pessoas.

PALESTRAS SOBRE ELEIÇÕES LIMPAS NOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR

Para reforçar a sensibilização dos alunos do ensino superior, o CCAC realizou 
uma actividade intitulada “Chit Chat (Conversa Fiada) com Alfred Cheung, sobre 
eleições”, em que mais de 600 alunos universitários estiveram presentes. O CCAC 
aproveitou a ocasião para aprofundar o conhecimento dos jovens quanto às funções 
da Assembleia Legislativa e à importância do dever cívico. Além disso, apelou para 
que exerçam o seu direito de voto, em consciência, de forma a promover o progresso 
da sociedade.

Desde o início do ano até 20 de Setembro, dia de votação, foram realizadas 76 
palestras sobre eleições limpas, contando com a participação de 10.296 pessoas. 
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ESTATÍSTICA DE COLÓQUIOS, PALESTRAS 
E ACTIVIDADES SOBRE ELEIÇÕES LIMPAS

(II) Actividades e espectáculos de variedades ao ar livre 
A 1 de Março, foi realizada pelo CCAC a “Marcha pela Integridade Eleitoral”, 

cujo itinerário rodeou o Lago Sai Van, que teve por objectivo apelar à participação 
dos cidadãos na defesa de eleições limpas. A marcha contou com a participação de 
mais de 2.000 cidadãos.

A par disso, o CCAC organizou ainda três espectáculos de variedades ao ar 
livre,	sob	o	tema	“Eleições	Limpas	Ecoando	por	Toda	a	Cidade”,	no	centro,	zona	
norte e Ilhas. Com estas três actividades pretendeu-se desenvolver campanhas de 
sensibilização directa junto dos cidadãos, por meio de espectáculos ao vivo, tendas 
de jogos didácticos e painéis expositivos, de forma a despertar a atenção da co-
munidade para as eleições limpas. Muitos cidadãos estiveram presentes acolhendo 
positivamente esta iniciativa.

(III) Exposições itinerantes
O CCAC realizou diversos tipos de exposições itinerantes sobre eleições lim-

pas em várias zonas da Região, com vista a divulgar mensagens sobre o tema das 
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Eleições Limpas por toda a sociedade.

1. Exposição itinerante ao ar livre: decorreu nos espaços públicos com grande 
afluência	por	parte	dos	residentes.	Realizou-se	ainda	um	inquérito	aos	par-
ticipantes, com o que se pretendeu conhecer as opiniões dos cidadãos rela-
tivamente às acções de sensibilização sobre eleições limpas.

2. Exposição itinerante em centros comunitários: realizaram-se exposições 
em mais de cem recintos fechados, nomeadamente, em associações e cen-
tros comunitários dedicados à juventude e aos idosos, onde foram transmi-
tidas mensagens sobre eleições limpas à comunidade, reforçando a sensi-
bilização para este tema.

3. Exposição itinerante em escolas: realizaram-se exposições em várias esco-
las para reforçar os conhecimentos dos jovens alunos sobre a importância 
de eleições limpas.

(IV) Vários canais de divulgação da mensagem de eleições limpas
O CCAC divulgou igualmente a mensagem de eleições limpas através dos 

seguintes e diversos canais:

1. O CCAC realizou conferências de imprensa e entrevistas com a comuni-
cação social, no sentido de divulgar à população em geral a mensagem das 
eleições limpas.

2. Anúncios e programas nos media: o CCAC emitiu anúncios com conteú-
dos variados em períodos diferentes nos canais televisivos e radiofónicos, 
tendo os elementos do CCAC participado em vários programas televi-
sivos, nomeadamente, no “Informações ao Público” e no “Macau News 
File”, no intuito de sensibilizar a população para o tema.

3. Publicidade na Internet: o CCAC publicitou mensagens sobre eleições 
limpas em página electrónicas locais com maior tráfego, permitindo a cap-
tação pelos jovens da mensagem das eleições limpas. 

4. Publicidade em espaços públicos: foi feita publicidade através de faixas 
publicitárias nas vias públicas e em passagens superiores para peões, ex-
positores MUPI, painéis, cartazes em portas de elevadores e expositores 
luminosos em auto-silos.

5.	 Publicidade	em	instalações	de	serviços	públicos:	o	CCAC	afixou	anúncios	
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publicitários sobre eleições limpas nas paredes exteriores e montras das 
instalações de alguns Serviços Públicos que cederam esses espaços, no-
meadamente, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), o 
Instituto dos Desportos de Macau (IDM) e a Direcção dos Serviços de Ad-
ministração e Função Pública (SAFP). A par disso, foram ainda emitidos 
anúncios televisivos sobre o tema nas zonas de atendimento ao público de 
11	Serviços	(designadamente,	na	Direcção	dos	Serviços	de	Identificação	
(DSI), na Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) e em diversos centros 
de	saúde).	Foram	também	distribuídas	brochuras	e	afixados	cartazes	nas	
instalações do IDM.

6. Anúncios em autocarros: foi feita publicidade nos autocarros através de 
cartazes e anúncios electrónicos (LED).

7.	 Bancos:	com	o	apoio	do	Banco	da	China	e	do	Banco	Tai	Fung,	foi	colo-
cada,	sem	custos,	publicidade	nos	ecrãs	de	máquinas	ATM.	Além	disso,	o	
Banco	da	China,	Banco	Tai	Fung,	Banco	Weng	Hang	e	o	Banco	Nacional	
Ultramarino disponibilizaram os seus balcões de atendimento para colocar 
material publicitário.

(V) Publicidade e materiais de divulgação
1.	 Etiquetas	para	afixação	do	dístico	do	imposto	de	circulação	em	automóvel:	

foram oferecidas tais etiquetas aos proprietários de automóveis no acto de 
pagamento do imposto em princípios de 2009.

2.	 Cartazes:	produziram-se	vários	tipos	de	cartazes	para	afixação,	tendo	sido	
distribuídos também pelos serviços, instituições, organizações, associa-
ções e escolas.

3. Brochuras: do recenseamento eleitoral ao dia da votação, foram produ-
zidos vários tipos de brochuras sobre eleições limpas. Com o apoio da 
Companhia de Electricidade de Macau, foram também distribuídas, 
gratuitamente, brochuras do CCAC aos seus clientes.

4. Folhetos: foram lançadas as “Orientações sobre Eleições Limpas para os 
Candidatos”, de forma a alertar os candidatos à Assembleia Legislativa 
sobre eleições justas e limpas, chamando-se também atenção para a 
observância da legislação aplicável.

5. Outros materiais de divulgação: foram produzidos diversos tipos de mate-
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riais de divulgação para uma sensibilização para as eleições limpas e foi 
criada uma linha telefónica aberta contra a corrupção eleitoral.

(VI) Outros
No intuito de atrair a atenção de mais cidadãos para a importância de eleições 

limpas, o CCAC realizou ainda outro tipo de acções de divulgação:

1. Abriu-se uma página electrónica denominada “Eleições Limpas em 2009”, 
colocando-se ao dispor dos cidadãos um canal de divulgação de infor-
mações sobre eleições limpas e sobre as acções de combate à corrupção 
eleitoral empreendidas pelo Comissariado contra a Corrupção.

2. Jogo de perguntas e respostas: criou-se um jogo de perguntas e respostas 
para reforçar a sensibilização para este tema, que foi publicado em jornais 
e disponível na página electrónica sobre eleições limpas e em instalações 
públicas.

3. Instalação de uma sala de exposição com o tema das eleições: na Delega-
ção	do	CCAC	na	Taipa,	foi	instalada	uma	sala	de	exposição	sob	o	tema	
de eleições limpas, no intuito de sensibilizar os cidadãos para a respectiva 
mensagem.

4. Inquéritos: o CCAC efectuou inquéritos sobre eleições limpas, recolhendo 
opiniões dos cidadãos sobre as acções de anti-corrupção eleitoral.

 




