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SECÇÃO IV

ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

I. Sensibilização para a integridade

O CCAC tem vindo a desenvolver activamente acções de sensibilização para a 
integridade e para a generalização de uma sociedade honesta junto da população. Em 
2015, foram organizados, pelo CCAC, 463 colóquios e palestras, contando com a 
participação de 25.540 pessoas. Os destinatários foram principalmente trabalhadores 
da função pública, membros de associações, empregadores e trabalhadores de 
sociedades comerciais, jovens e estudantes do ensino primário e secundário. 

Estatística dos colóquios e palestras realizados em 2015
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Evolução do número de participantes em palestras entre 2005 e 2015

(1)  Sensibilização para funcionários públicos

O CCAC tem dado grande importância à promoção de uma conduta íntegra 
junto dos trabalhadores dos serviços públicos. Em 2015, o CCAC continuou a 
organizar de forma sistemática palestras dirigidas aos trabalhadores dos serviços 
públicos, tendo sido realizadas 95 sessões com a participação de 4.810 pessoas. Os 
temas das palestras incluíram, nomeadamente, a conduta íntegra, a aquisição de bens 
e serviços e a declaração de bens patrimoniais e interesses.

Estatística das palestras destinadas a funcionários públicos em 2015
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(2)  Sensibilização sobre a prevenção da corrupção no sector privado

Em 2015, o CCAC prosseguiu na organização de colóquios sobre a Lei de 
Prevenção e Repressão da Corrupção no Sector Privado, destinados a associações, 
entidades privadas e estabelecimentos de ensino. Em função dos sectores a que 
pertenciam os participantes e as instituições, o CCAC preparou temáticas diferentes 
para os colóquios e discutiu as matérias com os participantes. Para além disso, o 
CCAC organizou, em colaboração com vários serviços públicos, palestras sobre a 
prevenção da corrupção no sector privado, destinadas aos trabalhadores dos serviços 
públicos e ao pessoal das entidades que têm ligação profissionais com esses serviços 
públicos. No ano em análise, foram organizados um total de 62 colóquios, contando 
com a participação de 3.045 pessoas.

A par disso, mensagens relativas à prevenção da corrupção no sector privado 
foram divulgadas através de diversos canais, nomeadamente, de anúncios televisivos, 
publicidade na rádio, ao ar livre e nos autocarros, programas televisivos, na coluna 
periódica de jornais e ainda pela publicação de diversos materiais de divulgação.
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Estatística dos colóquios sobre o sector privado em 2015



Relatório de Actividades do CCAC de Macau

66

(3)  Educação de honestidade para a juventude

O CCAC tem dado também grande importância à educação da juventude no que 
diz respeito à promoção da honestidade. Em 2015, para os estudantes dos ensinos 
primário e secundário, o CCAC organizou várias actividades de sensibilização, 
apelando a uma consciência da honestidade e de cumprimento da lei recorrendo 
a acções diversas, no sentido de promover um conceito correcto sobre aqueles 
valores por parte dos jovens. O CCAC organizou 299 palestras de sensibilização 
para os estudantes dos ensinos primário e secundário, com a participação de 17.426 
estudantes.

1. Programa de Educação para a Honestidade da Juventude

O “Programa de Educação para a Honestidade da Juventude” tem vindo a ser 
promovido nas escolas do ensino secundário há vários anos, tendo obtido o apoio 
e a colaboração do sector educativo de Macau. Em 2015, em função das diferentes 
fases de crescimento dos jovens, o CCAC preparou temas específicos, enviando o 
seu pessoal às escolas para divulgar junto dos alunos do ensino secundário mensagens 
de honestidade, discutindo com eles sobre a importância da honestidade e do 
cumprimento da lei, recorrendo para tal a diversos meios, tais como, à divulgação 
de vídeos de casos reais e à apresentação de exemplos quotidianos e notícias, com o 
objectivo de incutir valores correctos nos jovens. Em 2015, 20 escolas participaram 
no programa e foram realizadas 113 palestras, contando com a participação de 
10.236 estudantes.
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Estatística do “Programa de Educação para a 
Honestidade da Juventude” em 2015
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2. Formação Obrigatória para a Honestidade dos Alunos Finalistas

As palestras sobre “Formação Obrigatória para a Honestidade dos Alunos 
Finalistas” foram realizadas para dar a conhecer aos alunos finalistas do ensino 
secundário as boas práticas de integridade. Com a organização desta actividade, 
espera-se que os alunos finalistas, prestes a entrar no mercado laboral, possam 
adquirir os conhecimentos necessários relativamente à legislação actualmente 
em vigor em Macau sobre o combate à corrupção e os conhecimentos relativos à 
prevenção da corrupção, e consequentemente, sejam cumpridores da lei e tenham 
uma vida positiva e saudável. Em 2015, o CCAC realizou 22 palestras que contaram 
com a participação de 1.696 alunos provenientes de 9 escolas.

Estatística da “Formação Obrigatória para a 
Honestidade dos Alunos Finalistas” em 2015
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3. “Semana da Integridade” nas escolas secundárias

O CCAC tem organizado periodicamente a “Semana da Integridade” junto das 
escolas do ensino secundário, sendo realizadas nas escolas actividades com o tema 
“Integridade e Honestidade”.

Em 2015, o CCAC organizou a “Semana da Integridade” em 5 escolas do 
ensino secundário, nomeadamente no Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki, na 
Escola Fong Chong da Taipa, na Escola Pui Tou, na Escola Xin Hua e na Escola de 
Aplicação Anexa à Universidade de Macau. Durante essa semana, o CCAC enviou 
pessoal às referidas escolas para organizar palestras, instalar painéis informativos e 
realizar jogos de perguntas e respostas, a par da realização conjunta de actividades 
diversificadas, no sentido de integrar os conceitos de honestidade, cumprimento da 
lei e concorrência leal na vida escolar dos alunos.

Durante a “Semana da Integridade”, o Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki 
organizou o concurso de debate “A agravação da pena pode prevenir a corrupção”, 
a Escola Xin Hua e a Escola Fong Chong da Taipa realizaram respectivamente o 
concurso de banda desenhada e o concurso de ilustração sob o tema “Honestidade e 
Integridade”. Além do concurso de banda desenhada, a Escola de Aplicação Anexa à 
Universidade de Macau realizou também o concurso para concepção de um slogan, 
enquanto a Escola Pui Tou organizou o concurso de prosas curtas subordinadas ao 
tema da “Honestidade e Integridade”. Ao longo destas actividades, os estudantes 
reflectiram sobre a importância da integridade na sociedade, aprofundando os 
seus conhecimentos e tendo particular atenção ao conceito de conduta honesta. 
Os professores de educação moral e cívica destas escolas recorreram ao material 
didáctico para o ensino secundário “Estudar e Pensar”, editado pelo CCAC, e 
trocaram impressões relativas ao valor da honestidade com os alunos, mediante os 
vídeos publicitários e as fichas de trabalho incluídos no referido material didáctico.
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4.  Realização de visitas a escolas do ensino primário para a promoção 
da nova edição do material didáctico para o ensino primário 
“Honestidade e Integridade”

Uma vez que o material didáctico para o ensino primário “Honestidade e 
Integridade”, editado em 2005, já vinha sendo utilizado há muitos anos, o CCAC 
procedeu à actualização global deste material, tendo lançado em 2014, uma nova 
edição com conteúdos adaptados à realidade da sociedade de Macau onde introduziu 
mais materiais interactivos e de multimédia de apoio ao livro, no sentido de facilitar 
as actividades didácticas dos docentes.

Face ao lançamento da terceira edição do material didáctico, em 2015, o CCAC 
visitou um total de 9 escolas do ensino primário locais, a saber: a Escola Choi Nong 
Chi Tai, a Escola Dom Luís Versíglia, a Escola Pui Tou (Secção primária), a Escola 
Kwong Tai (Secção primária), a Escola Fukien, a Escola de São José de Ká Hó, 
a Escola Primária Oficial Luso-Chinesa “Sir Robert Ho Tung”, a Escola Primária 
Luso-Chinesa do Bairro Norte e a Escola Pui Ching (Secção primária). Durante 
estas visitas, além da apresentação dos conteúdos do material didáctico, foram 
ouvidas as preciosas opiniões dos directores e professores dessas escolas. Segundo 
as informações estatísticas, mais de 70% das escolas locais já utilizam a nova edição 
do material didáctico a partir do ano lectivo 2015.

Segundo o balanço das opiniões das escolas, a nova edição do material 
didáctico tem mais matérias de educação moral e cívica à disposição dos docentes, 
os instrumentos de apoio audio-visuais são adequados às necessidades nas aulas, 
e as actividades extra-escolares permitem aos alunos consolidar os conhecimentos 
adquiridos, sendo sugestão de algumas escolas que o CCAC lance material didáctico 
sobre a educação de honestidade para os alunos do 1.º ao 3.º ano do ensino primário. 
Muitas opiniões valiosas ouvidas nas visitas foram registadas pelo CCAC e 
contribuem para a divulgação dos trabalhos de sensibilização no futuro.
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5.  Nova Geração Íntegra — Programa de Educação para a 
Honestidade dos Estudantes do Ensino Primário

O programa “Nova Geração Íntegra — Programa de Educação para a 
Honestidade dos Estudantes do Ensino Primário”, destinado aos alunos do 3.º ao 
6.º ano das escolas primárias, tem vindo a ser desenvolvido pelo CCAC. Através 
de uma forma interactiva, o CCAC pretende divulgar as mensagens de honestidade 
e cumprimento da lei junto dos estudantes do ensino primário. Nas 151 sessões do 
programa realizadas participaram 29 escolas, e um total de 4.988 alunos. 

Estatística do programa “Nova Geração Íntegra — 
Programa de Educação para a Honestidade dos Estudantes 

do Ensino Primário” em 2015
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6. Actividade “Dia da Criança com o Urso Mensageiro Guilherme”

A actividade “Dia da Criança com o Urso Mensageiro Guilherme” de 2015 foi 
realizada com uma nova apresentação intitulando-se “Caixa de Contos”, deslocando-se 
o pessoal do CCAC a escolas ou recebendo os estudantes do 1.º ao 3.º ano do ensino 
primário no “Paraíso da Integridade” da Delegação do CCAC na Areia Preta, para 
discutir com os mesmos as questões da honestidade e do cumprimento da lei.

Estatística da actividade “Dia da Criança com 
o Urso Mensageiro Guilherme” de 2015

(4) Acções de sensibilização destinadas à população em geral

O CCAC tem realizado acções de sensibilização para a integridade junto da 
população em geral, no sentido de elevar continuadamente a consciência dos cidadãos 
para o combate à corrupção, permitindo-lhes exercer funções de fiscalização social, 
participar ao CCAC os actos de corrupção e defender a integridade e a justiça na 
nossa sociedade. Em 2015, o CCAC realizou 7 palestras sobre a consciência da 
integridade, destinadas a associações, serviços e instituições, tendo contando com a 
participação de 259 pessoas.
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Estatística dos colóquios destinados a associações, serviços 
públicos e estabelecimentos de ensino em 2015

(5) “Promoção da Honestidade” - Concurso de produção de vídeos 
para estudantes do ensino secundário

Em Outubro de 2015, o CCAC organizou o concurso de produção de 
vídeos para estudantes do ensino secundário “Promoção da Honestidade”, 
com o intuito de incentivar os estudantes a reflectir sobre a importância da 
honestidade e da integridade na sua vida quotidiana, através da produção de 
vídeos criativos que transmitissem mensagens com esses mesmos valores.

Os candidatos foram divididos em dois grupos: o “Grupo do Ensino 
Secundário Geral” e o “Grupo do Ensino Secundário Complementar”, podendo 
os estudantes do ensino secundário locais candidatar-se em nome individual ou 
em grupo. Os candidatos podiam utilizar câmaras de vídeo, câmaras fotográficas 
ou telemóveis para produzir um vídeo subordinado aos temas “Concorrência 
Leal”, “Valor do Dinheiro”, “Honestidade e Lealdade”, “Incorruptibilidade” 
ou “Honestidade”, sendo que os resultados do concurso serão divulgados em 
2016.
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II. Acções de promoção comunitária

(1) Queixas, denúncias e pedidos de consulta recebidos nas 
delegações do CCAC

O estabelecimento da Delegação na Areia Preta e da Delegação na Taipa 
do CCAC proporcionou aos cidadãos um meio mais eficiente para apresentação 
de queixas, denúncias e pedidos de consulta. Em 2015, o número de queixas ou 
denúncias, e de pedidos de consulta e de informação, recebidos nas duas delegações, 
totalizou 699.

Estatística das queixas, denúncias, pedidos de consulta e de informação 
recebidos nas Delegações na Areia Preta e na Taipa em 2015

(2) Alargamento das relações comunitárias

Para procurar o apoio da população em geral, o CCAC juntou-se à 
comunidade no sentido de divulgar as mensagens de combate à corrupção e 
de promoção da integridade. A par disso, o CCAC tem procedido à recolha 
da opinião pública sobre os trabalhos desenvolvidos, com o objectivo de 
ajustar, oportunamente, as estratégias de trabalho e responder eficazmente às 
aspirações da sociedade relativamente à construção de uma sociedade íntegra.

Em 2015, o CCAC visitou o Centro de Apoio à Família da União Geral 
das Associações dos Moradores de Macau e a Associação de Beneficência 
e Assistência Mútua dos Moradores do Bairro Fai Chi Kei, para recolher a 
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opinião dos cidadãos sobre os trabalhos do CCAC relativamente à promoção 
da integridade, abordando a possibilidade de uma futura cooperação mútua. 
Para além disso, o CCAC participou activamente em actividades comunitárias, 
nomeadamente nos bazares do “Dia Mundial da Criança”, organizados 
respectivamente pela Federação das Associações dos Operários de Macau e 
pela União Geral das Associações dos Moradores de Macau, promovendo, 
através de jogos em tendas, a consciência da integridade e do cumprimento da 
lei junto dos cidadãos, sobretudo os adolescentes e crianças, o que facilitou o 
enraizamento desses valores positivos no espírito dos cidadãos num ambiente 
descontraído e animado.

(3) Espectáculo de variedades intitulado “Construamos juntos uma 
comunidade íntegra”

Para dar continuidade à divulgação dos valores da integridade, honestidade 
e cumprimento da lei junto da população, o CCAC organizou conjuntamente 
com o Conselho de Juventude da Federação das Associações dos Operários 
de Macau, a Comissão de Juventude da União Geral das Associações dos 
Moradores de Macau, a Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau e a 
Associação de Juventude de Fu Lun de Macau, um espectáculo de variedades 
intitulado “Construamos juntos uma comunidade íntegra”, o qual teve lugar 
no dia 17 de Outubro de 2015, no Jardim do Mercado Municipal de Iao Hon. 
Para além das tendas de jogos, esta iniciativa contou também com espectáculos 
diversificados, sendo todos estes espectáculos relacionados com a integridade, 
a honestidade, a igualdade e o sentido de justiça. A actividade atraiu a 
participação de muitos cidadãos.

(4) Outras acções de sensibilização

Para que a consciência da integridade seja assimilada e entendida por 
toda a sociedade de Macau, o CCAC procedeu activamente à divulgação das 
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mensagens de combate à corrupção e de promoção da integridade através de 
diversos meios. Em 2015, o CCAC continuou os trabalhos de divulgação de 
informações sobre a integridade através de diversos meios, nomeadamente da 
publicidade em jornais, de anúncios televisivos ou de rádio, da publicação de 
artigos na coluna periódica “Forum Anti-corrupção” dos jornais em chinês, e 
da apresentação de informações sobre os seus trabalhos no programa televisivo 
“Informações ao Público”.

III. Grupo de Voluntários para uma Sociedade Limpa

Em 2015, o Grupo de Voluntários para uma Sociedade Limpa continuou a 
prestar grande apoio ao CCAC nas acções de sensibilização e de divulgação, 
nomeadamente na realização de jogos de tendas didácticos, na contribuição 
com fotografias para publicações de promoção e em actividades de divulgação 
ao ar livre, com vista a divulgar pessoalmente o sentido da integridade e do 
cumprimento da lei junto do público.


