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SECÇÃO IV
ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
Em conformidade com as necessidades dos cidadãos dos diversos sectores
sociais, em 2018, o CCAC utilizou, simultaneamente, os meios de comunicação
social tradicionais e as plataformas disponíveis na Internet por forma a alargar a
área de cobertura das acções de divulgação e sensibilização sobre integridade, e
procurar maior apoio da população na participação da construção de uma sociedade
íntegra em Macau.

I. Sensibilização para a prevenção da corrupção nos sectores
público e privado
Em 2018, o CCAC organizou um total de 476 palestras e colóquios de
diversos tipos, contando com a participação de 23.443 pessoas. Os destinatários
foram principalmente trabalhadores da função pública, empregados de sociedades
comerciais e a população em geral, incluindo jovens e estudantes do ensino infantil,
primário e secundário. Apresenta-se seguidamente os respectivos dados estatísticos.
Estatística das palestras e colóquios realizados em 2018
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(1) Palestras sobre a integridade destinadas aos trabalhadores da
função pública
O CCAC tem dado grande importância à promoção de uma conduta
íntegra junto dos trabalhadores da função pública, em 2018, o CCAC
continuou a organizar de forma sistemática acções de divulgação e
sensibilização, tendo sido realizadas 112 palestras com a participação de
4.916 trabalhadores provenientes de 22 serviços públicos. Os temas das
palestras incluíram, nomeadamente, a integridade e dedicação ao público, o
carácter nobre, conduta íntegra, a aquisição de bens e serviços e a declaração
de bens patrimoniais e interesses.

(2) Colóquios sobre a integridade destinados ao sector privado
O CCAC prosseguiu na organização de colóquios relativos à Lei
de Prevenção e Repressão da Corrupção no Sector Privado, destinados a
associações, entidades privadas e estabelecimentos de ensino. Os colóquios
tiveram por base a introdução às disposições da referida lei, sendo apresentados
exemplos de casos para explicar a aplicação da lei. Em 2018, foram
organizados um total de 74 colóquios, contando com a participação de 3.286
pessoas.

II. Educação para a integridade da juventude
A consciência da integridade deve ser cultivada desde a infância, pelo que
a educação para a integridade da juventude tem vindo a ser um componente
importante das acções de sensibilização do CCAC. Em 2018, o CCAC
tem vindo a colaborar com o sector da educação e as associações juvenis,
pretendendo guiar os jovens e os estudantes do ensino primário e secundário na
formação de valores morais correctos através de meios diversificados.
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Estatística das palestras e actividades realizadas em 2018 para os jovens

(1) Palestras sobre Integridade e Honestidade Destinadas aos
Estudantes do Ensino Superior
Para consolidar os valores da integridade e do cumprimento da lei dos
estudantes do ensino superior, o CCAC tem vindo a realizar “Palestras sobre
Integridade e Honestidade Destinadas aos Estudantes do Ensino Superior”,
sendo a Lei de Prevenção e Repressão da Corrupção no Sector Privado o
eixo principal das palestras. Foram apresentados aos estudantes, com recurso
à divulgação de vídeos, os elementos constitutivos dos crimes de corrupção
activa e passiva, procurando fazer com que os estudantes reflictam sobre os
flagelos da corrupção para a sociedade e o indivíduo, no sentido de desenvolver
uma atitude de tolerância zero em relação à corrupção. Em 2018, 3 escolas do
ensino superior participaram nestas palestras, contando com a participação de
350 estudantes.
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(2) Palestras destinadas aos estudantes do ensino secundário
1.

Programa de Educação para a Honestidade da Juventude

O “programa de Educação para a Honestidade da Juventude” tem vindo a
ser implementado nas escolas secundárias há vários anos, tendo obtido o apoio
e a coordenação dos estabelecimentos de ensino. O CCAC enviou o seu pessoal
às escolas participantes para estimular os estudantes a discutirem e reflectirem
sobre a importância de uma conduta honesta, recorrendo à divulgação de
vídeos de casos reais e à apresentação de exemplos quotidianos e notícias,
entender os pontos de vista dos jovens de hoje sobre assuntos relevantes,
bem como ajudar os mesmos na formação de bom carácter. Em 2018, foram
realizadas pelo CCAC 48 palestras para 12 escolas participantes, contando com
a participação de 3.660 estudantes.
2.

Formação Obrigatória para a Honestidade dos Alunos Finalistas

O CCAC tem vindo a divulgar, junto dos alunos finalistas do ensino
secundário, a legislação actualmente em vigor em Macau sobre o combate
à corrupção, e a transmitir conhecimentos relativamente à prevenção da
corrupção através da realização de palestras subordinadas ao tema da
“Formação Obrigatória para a Honestidade dos Alunos Finalistas”. Em
2018, foram realizadas 8 palestras em 7 escolas, com a participação de 791
estudantes.

(3) Semana da Integridade
Em 2018, o CCAC co-organizou a “Semana da Integridade” em
colaboração com o Colégio do Sagrado Coração de Jesus (Secção Inglesa)
e a Escola Fong Chong da Taipa. O Colégio do Sagrado Coração de Jesus
(Secção Inglesa) organizou actividades subordinadas ao tema da “Educação
Moral”, desenvolvendo uma actividade para concepção de um slogan,
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procurando fazer com que os estudantes compreendam a importância da
honestidade, da equidade, e da integridade na vida em sociedade. Durante
essa semana, o CCAC enviou o seu pessoal às escolas para realizar palestras
específicas, efectuando assim o intercâmbio com os estudantes, instalando
painéis informativos e realizando jogos de perguntas e respostas, entre outras
actividades, procurando fazer com que os estudantes compreendam melhor os
trabalhos feitos pelo CCAC.

(4) Implementação do “Banco de Recursos Educativos sobre
Honestidade”
Tendo em conta as necessidades dos trabalhadores do sector educativo
no que respeita à utilização de material de educação moral, em 2018, o CCAC
estabeleceu e implementou a página electrónica intitulada “Banco de Recursos
Educativos sobre Honestidade” destinada principalmente aos professores
do ensino primário e secundário. Os recursos educativos sobre a honestidade
produzidos pelo CCAC durante vários anos encontram-se disponíveis nesta
página e servem para referência e utilização dos professores. A par disso, o
CCAC irá lançar oportunamente também novos recursos educativos para ajudar
os professores na promoção da educação moral. A referida página tem funções
de pesquisa e envia notificações, facilitando assim aos trabalhadores do sector
educativo a pesquisa de informações e a obtenção de recursos educativos mais
recentes.

(5) “Programa de Educação para a Honestidade dos Estudantes do
Ensino Primário — Nova Geração Íntegra”
O “Programa de Educação para a Honestidade dos Estudantes do Ensino
Primário — Nova Geração Íntegra” tem como conteúdo o convite dos
estudantes do 3.º ao 6.º ano das escolas primárias para visitarem a delegação
do CCAC na Areia Preta. No âmbito do programa, foram transmitidos a essas
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crianças valores sobre honestidade e cumprimento da lei recorrendo ao teatro
de marionetas, à animação informática e a vídeos. Em 2018, foram realizadas
148 sessões desse programa para 22 escolas primárias, com a participação de
4.644 estudantes.

(6) Edição do livro ilustrado, sobre integridade, intitulado “O
Último Prémio para o Dentolas”
Em 2018, o CCAC editou pela primeira vez um livro ilustrado, destinado
à relação pai-filho, sobre integridade, intitulado “O Último Prémio para o
Dentolas” que é destinado às crianças dos 3 aos 7 anos. O CCAC deseja
que, através da leitura do livro, os encarregados de educação possam lançar
“sementes de honestidade” nos seus filhos logo desde a sua infância, podendo
assim incutir princípios de consciência honesta em todas as famílias.
Em articulação com a edição do referido livro ilustrado, o CCAC realizou,
em Maio, a cerimónia do lançamento do livro intitulado “O Último Prémio
para o Dentolas” no Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau. Na
ocasião, a escritora, Ieong Weng Hong, contou a história desse livro ilustrado
às crianças e aos seus pais. Após a cerimónia, houve um workshop de trabalhos
em barro, deixando as crianças e os seus pais produzirem juntamente, sob a
orientação de instrutores, crachás sobre honestidade. Para além disso, o CCAC
organizou ainda, entre Maio e Agosto, uma série de actividades promocionais,
nomeadamente palestra, na feira de livros, sob o tema “Lendo com Alegria a
Magia dos Livros Ilustrados” e Actividades Itinerantes de Teatro em Escolas e
Comunidades “Superkid Íntegro e Honesto”.
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(7) Actividades Itinerantes de Teatro em Escolas e Comunidades
“Superkid Íntegro e Honesto”
Em articulação com a edição do livro ilustrado, sobre integridade,
intitulado “O Último Prémio para o Dentolas”, o CCAC convidou uma
associação de teatro a adaptar o conteúdo da história do livro ilustrado a um
pequeno teatro, promovendo a consciência da honestidade junto dos estudantes
do ensino infantil e primário através da assistência à referida peça de teatro e
de jogos interactivos.
Entre Junho e Julho de 2018, foram realizadas 67 sessões das Actividades
Itinerantes de Teatro “Superkid Íntegro e Honesto” em 18 escolas, com a
participação de 5.243 estudantes do ensino infantil e primário. A par disso, o
CCAC organizou, em Agosto, 4 sessões dessas actividades na Zona de Lazer
do Parque Central da Taipa e na Praça das Orquídeas de Fai Chi Kei, atraindo
a participação de cerca de 400 crianças daquelas zonas e dos seus encarregados
de educação.

(8) “Uma Nova Geração Criativa e Honesta” Concurso de
Colagem para Pais e Filhos/Concurso de Pintura Criativa
O CCAC organizou, pela primeira vez, com o tema da criação conjunta
pai-filho, o Concurso de Colagem para Pais e Filhos e o Concurso de Pintura
Criativa, subordinados ao tema “Uma Nova Geração Criativa e Honesta”,
esperando que as crianças e os seus encarregados de educação façam uma
reflexão sobre a importância da integridade e honestidade para cada um e para
a sociedade através da produção de obras de artes visuais e da interacção entre
pais e filhos. A avaliação e a cerimónia de entrega de prémios do concurso
terão lugar em 2019.
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III. Acções de promoção comunitária
(1) Queixas, denúncias e pedidos de consulta recebidos nas
delegações do CCAC
Em 2018, o número de queixas e denúncias e de pedidos de consulta e
de informação, recebidos nas delegações do CCAC na Areia Preta e na Taipa,
totalizou os 940, registou-se um aumento de 160 casos em comparação com
os do ano 2017. Apresentam-se de seguida os respectivos dados estatísticos:
Estatística relativa ao atendimento ao público
nas duas delegações do CCAC em 2018

(2) Alargamento das relações comunitárias
1.

Participação em actividades comunitárias

Em 2018, o CCAC participou, respectivamente, no “Bazar do Dia
Mundial da Criança 2018” e no “49.º Bazar de Caridade da Cáritas de Macau”,
promovendo, com recurso à disponibilização de jogos em tendas, a consciência
da integridade junto dos cidadãos. A par disso, o CCAC organizou o seu
pessoal juntamente com um grupo de voluntários a participação na “Marcha
de Caridade para Um Milhão 2018”, juntando-se assim à comunidade e
desenvolvendo uma energia positiva através da participação em actividades de
caridade.
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2.

Educação de integridade para a comunidade

Em 2018, o CCAC convidou 144 cidadãos de 4 associações para visitar
a delegação do CCAC na Areia Preta, procurando fazer com que os referidos
cidadãos tenham uma compreensão mais profunda das funções do CCAC
através das palestras e da visita às instalações da referida delegação.
3.

Visita a associações

Para fortalecer a ligação com as associações locais, em 2018, o CCAC
visitou 8 associações de natureza diferente, concretamente a Centro Educativo-Pastoral Salesiano Da Juventude e Família, o Complexo de Serviços para a
Família e Comunidade do Fai Chi Kei da Federação das Associações dos
Operários de Macau, o Centro de Protecção das Crianças da Associação de
Luta Contra os Maus Tratos às Crianças de Macau, o Centro Comunitário de
Iao Hon da União Geral das Associações dos Moradores, o Centro Pou Lei da
Associação de Reabilitação “Fu Hong” de Macau, o Posto de Serviços para a
Saúde Física e Mental “Generosidade e Alegria” da Associação Richmond
Fellowship de Macau, a Associação Geral de Estudantes Chong Wa de
Macau, e o Centro de Apoio Múltiplo à Família “Alegria em Harmonia” da
Associação Geral das Mulheres de Macau. Os representantes do CCAC e as
referidas associações trocaram impressões sobre formas de cooperação e a sua
viabilidade no âmbito da promoção da integridade comunitária.
4.

Acções de divulgação na comunicação social

O CCAC tem vindo a divulgar as mensagens relativas ao combate à
corrupção e à promoção da integridade e bem assim os meios de apresentação
de queixas e denúncias recorrendo aos diversos métodos disponíveis na
comunicação social. Simultaneamente, o CCAC tem vindo também a transmitir
as informações sobre a integridade através de uma conta própria na aplicação
WeChat, no sentido de elevar a consciência da integridade dos cidadãos e
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encorajar os mesmos a apresentarem denúncias de actos de corrupção.

(3) Grupo de Voluntários para uma Sociedade Limpa
Em 2018, o Grupo de Voluntários para uma Sociedade Limpa continuou a
prestar apoio ao CCAC na realização de diversas acções de sensibilização e de
promoção da integridade, nomeadamente na cerimónia do lançamento do livro
ilustrado, sobre integridade, intitulado “O Último Prémio para o Dentolas”,
na palestra sob o tema “Lendo com Alegria a Magia dos Livros Ilustrados”,
no “Bazar do Dia Mundial da Criança 2018”, no “49.º Bazar de Caridade da
Cáritas de Macau”, e na “Marcha de Caridade para Um Milhão 2018”, entre
outras. Para além disso, o CCAC organizou grupos de voluntários para visitar
idosos arrendatários individuais do Edifício D.ª Julieta Nobre de Carvalho da
Zona de Toi San, e participar numa actividade organizada pela Associação de
Reabilitação “Fu Hong” de Macau onde os voluntários criaram uma imagem
de mosaicos, recorrendo a mais de 20.000 copos, juntamente com mais de 300
pessoas integrando no grupo algumas com deficiências, e estabeleceram um
recorde mundial do Guinness. O CCAC espera que os voluntários desenvolvam
a sua própria iniciativa na divulgação das mensagens relativas à integridade
recorrendo à participação em trabalhos voluntários.
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