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SECÇÃO IV

ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

Devido à situação epidémica e à suspensão das aulas, a maioria das palestras 
e eventos públicos foi cancelada ou adiada no primeiro semestre do ano de 2020. 
Entretanto, com o objectivo de propagar o conceito de “Carácter com Probidade, 
Conduta com Integridade”, o CCAC recorreu a diversos meios para divulgar 
a consciência da integridade e honestidade junto dos cidadãos da RAEM, 
aproveitando ainda mais os recursos electrónicos para reforçar as acções de 
sensibilização da integridade e promover, ininterrupta e activamente, os respectivos 
trabalhos.

I.  Sensibilização para a prevenção da corrupção nos sectores 
público e privado

Em 2020, o CCAC organizou um total de 303 palestras e colóquios de 
diversos tipos, contando com a participação de 17.232 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, secundário e do ensino superior. Apresenta-se seguidamente os 
respectivos dados estatísticos.
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Estatística das palestras e colóquios realizados em 2020

(1)  Palestras sobre a integridade destinadas aos trabalhadores da 
função pública

Para consolidar a cultura para a honestidade nos serviços públicos e a 
consciência da integridade dos trabalhadores dos serviços públicos, o CCAC 
continuou a organizar palestras dirigidas aos trabalhadores da função pública e 
serviços públicos, tendo sido realizadas, em 2020, 75 sessões com a participação 
de 2.974 trabalhadores provenientes de 21 serviços/instituições 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.
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(2)  Lançamento da página electrónica intitulada “Rede de 
Informações sobre a Integridade para Funcionários Públicos”

Para os trabalhadores da função pública conhecerem mais facilmente 
a legislação sobre a integridade e a dedicação ao público, foi lançada, pelo 
CCAC, em Novembro de 2020, a página electrónica intitulada “Rede de 
Informações sobre a Integridade para Funcionários Públicos”, que engloba as 
informações do CCAC relativamente ao carácter nobre, conduta íntegra. Além 
disso, a mesma página electrónica acrescenta mais elementos interactivos, 
incluindo episódios de animação simples, vídeos de casos reais, perguntas 
e respostas, banda desenhada e infografias, a fim de apresentar de forma 
aprofundada e compreensível os conceitos de crimes funcionais, elevar a 
consciência dos funcionários públicos sobre os problemas de corrupção e 
conflitos de interesses e alertar os funcionários públicos para terem uma 
conduta íntegra.

(3)  Colóquios sobre a integridade destinados ao sector privado

Em 2020, 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, no intuito 
de divulgação do conteúdo da referida lei. Em função dos sectores a que 
pertenciam os participantes e as instituições, o CCAC preparou temas 
diferentes para os colóquios. Foram organizados no ano em análise um total de 
34 colóquios, contando com a participação de 1.706 pessoas. Os destinatários 
foram principalmente trabalhadores de bancos, de hotéis, de pequenas e médias 
empresas e de entidades beneficiárias de subsídios governamentais.
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II. Educação para a integridade da juventude

O CCAC tem colaborado com o sector da educação para promover 
conjuntamente a cultura íntegra e honesta. Através de meios diversificados, foram 
transmitidos valores morais correctos aos jovens e aos estudantes do ensino 
infantil, primário, secundário e do ensino superior. Em 2020, o CCAC realizou 
acções de sensibilização de tipos diferentes, guiando 12.302 jovens e estudantes do 
ensino secundário e primário na formação de valores morais correctos.

Estatística das palestras e actividades realizadas em 2020 para os jovens
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(1) Educação para a honestidade dos estudantes universitários

1.  Palestras sobre Integridade e Honestidade destinadas aos Estudantes 
do Ensino Superior 

Em 2020, o CCAC continuou 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 dessas 
palestras. Foram explicados 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 2020, 3 instituições do ensino superior participaram em 6 palestras, 
contando com a participação de 320 estudantes.

2.  Exposição itinerante nas instituições de ensino superior 

Para reforçar a educação dos jovens estudantes sobre a integridade, o CCAC 
organizou, entre Setembro e Dezembro de 2020, exposições itinerantes nas 4 
instituições de ensino superior, a saber, a Universidade de Macau, a Universidade 
de Ciência e Tecnologia de Macau, o Instituto Politécnico de Macau e o Instituto 
de Formação Turística de Macau. Com os painéis informativos e a banda 
desenhada baseada em casos reais, foram divulgados os conceitos relacionados 
com a integridade e o cumprimento da lei, as eleições limpas e a ética comercial 
e foi apresentada a legislação sobre a corrupção nos sectores público e privado, os 
trabalhos de provedoria de justiça, conhecimentos sobre o CCAC e ainda a partilha 
de casos.
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(2)  Palestras sobre honestidade 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 
obter apoio e colaboração dos estabelecimentos de ensino ao longo dos anos. 
Em 2020, o CCAC continuou a enviar o seu pessoal às escolas participantes 
para discutir temas relacionados com a honestidade e, de acordo com os 
diferentes estágios de crescimento dos alunos do ensino secundário, guiá-los 
na importância da integridade e na formação de bom carácter recorrendo à 
divulgação de vídeos de casos reais e à apresentação de exemplos quotidianos 
e de notícias diversas. Em 2020, 16 escolas participaram no referido programa 
e foram realizadas, pelo CCAC, 80 palestras, contando com a participação de 
4.994 estudantes.

2. Palestras sobre “Formação Obrigatória para a Honestidade dos 
Alunos Finalistas”

Para os estudantes do ensino secundário poderem adquirir conhecimentos 
necessários relativamente à legislação actualmente em vigor em Macau sobre o 
combate à corrupção e conhecimentos sobre a prevenção da corrupção, o CCAC 
realizou palestras sobre “Formação Obrigatória para a Honestidade dos Alunos 
Finalistas”. Com os casos concretos e a explicação aprofundada e compreensível, 
pretendeu-se elevar os conhecimentos jurídicos dos estudantes, esperando-se 
igualmente que os estudantes do ensino secundário possam conhecer e cumprir 
a lei ao entrarem na sociedade, evitando cair em armadilhas de corrupção no 
trabalho. Em 2020, 8 escolas participaram nestas palestras com a realização de 16 
sessões e a participação de 840 alunos.
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(3) Semana da Integridade do ensino secundário

O CCAC organiza, anualmente, em conjunto com várias escolas secundárias 
locais, a “Semana da Integridade”. Nesta semana, realiza-se, nas escolas, uma 
série de actividades temáticas sobre a “Integridade e Honestidade”, permitindo aos 
alunos aprofundar os seus conhecimentos e reflectir sobre o tema.

Em 2020, o CCAC organizou, em colaboração com a Escola Secundária 
Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, a “Semana de Integridade”. Nesta 
actividade, foi realizado pela escola um concurso de criação de slogans sobre a 
honestidade. Foram colocados painéis informativos na escola e organizados jogos 
de perguntas e respostas, para os alunos poderem conhecer melhor os trabalhos 
relativamente à construção de uma sociedade íntegra em Macau. O pessoal do 
CCAC deslocou-se à escola para realizar várias palestras temáticas com o objectivo 
de trocar opiniões e debater com os alunos. Através de diferentes temas, os alunos 
ficaram mais esclarecidos que a honestidade e a integridade constituem elementos 
indispensáveis para a formação de uma boa conduta.

(4)  Programa de Educação para a Honestidade dos Estudantes do 
Ensino Primário – “Nova Geração Íntegra”

Em Janeiro de 2020, as obras de renovação da Delegação do CCAC na Areia 
Preta foram concluídas e a cerimónia de reabertura foi presidida pelo Comissário 
contra a Corrupção no dia 6 de Março. A zona pedagógica e a sala de atendimento 
ao público encontram-se abertas ao público com uma exposição completamente 
nova. O nome da zona do rés-do-chão destinada ao ensino primário, bem como 
ao acolhimento de visitantes e associações sociais, foi alterado para “Galáxia da 
Integridade”. Além disso, aquela zona está equipada com instalações multimédia 
e com recursos de ensino inteligente, elevando assim plenamente a eficácia 
pretendida para a sensibilização. Após o reinício das aulas em Junho, o Programa 
de Educação para a Honestidade dos Estudantes do Ensino Primário - “Nova 
Geração Íntegra” foi retomado e, no ano em análise, realizaram-se 71 sessões deste 
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programa para 13 escolas primárias, com a participação de 2.398 estudantes.

No intuito de as actividades pedagógicas serem mais atractivas para os alunos 
do ensino primário, o CCAC encomendou à equipa de investigação científica 
da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau a produção de um robô 
inteligente baseado na figura animada do CCAC “Guilherme”, sendo esta uma 
tentativa para utilizar a tecnologia de inteligência artificial nas acções quotidianas 
de sensibilização para integridade. Foi colocado o referido robô inteligente 
na Delegação do CCAC na Areia Preta, a fim de prestar apoio na recepção de 
visitantes e para dar apoio ao pessoal docente nas aulas.

(5)  Semana da Integridade Exclusiva para Escolas Primárias 
“Amor à Honestidade”

O CCAC lançou, oficialmente, a Semana da Integridade Exclusiva 
para Escolas Primárias “Amor à Honestidade” no ano lectivo de 2020. Esta 
actividade teve a duração de uma semana e foi realizada em articulação com 
a organização pedagógica da escola, no período do intervalo para almoço, ou 
durante as próprias aulas. Através de jogos em tendas, actividades incorporadas 
nas próprias disciplinas, compartilhamento de histórias e apresentação de vídeos 
sobre honestidade, jogos de RV e jogos de perguntas e respostas em painéis 
informativos, pretendeu-se transmitir a mensagem da honestidade e da integridade 
aos estudantes. No ano em análise, o CCAC cooperou com a Escola da Associação 
Geral das Mulheres de Macau e a Escola Pui Ching, respectivamente, para a 
realização desta Semana da Integridade.



2020 Relatório de Actividades do CCAC de Macau

115

(6) Reforço de actividades educativas online

1.  Transmissão directa da Festa “Urso Mensageiro Guilherme 
acompanha as crianças na epidemia” 

No Dia Mundial da Criança, todos os anos, o CCAC organiza actividades 
pedagógicas específicas dentro dos campus escolares. Devido à epidemia, as 
escolas primárias locais não tinham ainda reiniciado as aulas no Dia Mundial 
da Criança de 2020 e, por isso, foi realizada, no dia 30 de Maio, pelo CCAC 
uma transmissão directa da Festa “Urso Mensageiro Guilherme acompanha 
as crianças na epidemia”. A actividade foi composta por diversos elementos, 
incluindo o ensino de exercícios em família sobre o tema “integridade”, a 
transmissão de animação de marionetas e jogos de perguntas e respostas, 
no sentido de as crianças que não tiveram aulas e permaneceram em casa 
poderem participar na educação para a honestidade e aprender a importância 
de integridade e cumprimento da lei. O CCAC cooperou com 4 escolas locais, 
concretamente com o Colégio do Sagrado Coração de Jesus (Secção Inglesa), 
o Colégio Dom Bosco (Yuet Wah), a Escola Nossa Senhora de Fátima e 
a Escola Pui Cheng e a actividade em causa foi divulgada pelas escolas aos 
encarregados de educação. Mais de 300 pessoas assistiram à actividade online 
no dia da sua realização.

2.  Enriquecimento dos elementos do “Banco de Recursos Educativos 
sobre Honestidade” 

Para fornecer materiais didácticos actuais e adequados aos professores, 
o CCAC criou o “Banco de Recursos Educativos sobre Honestidade”. No 
início do ano em análise, considerando a suspensão das aulas das escolas 
secundárias e primárias, o CCAC elaborou especificamente 2 planos de ensino 
e fez o respectivo upload no Banco de Recursos acima referido, para o uso 
dos docentes. Nos planos de ensino em causa, foi incluída uma introdução 
com uma compilação de notícias divulgadas durante a epidemia e pretendeu-
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-se que, através dos casos reais ali relatados, os estudantes pudessem reflectir 
sobre a influência individual e social dos actos de desonestidade e dos actos 
irresponsáveis, nomeadamente, sobre declarações falsas de paradeiro e sobre o 
incumprimento de medidas de isolamento. 

Além disso, na página “actividades da educação moral” do “Banco de 
Recursos Educativos sobre Honestidade”, foram acrescentados planos de 
ensino premiados no âmbito da “Actividade de Recolha de Planos de Ensino 
relativos à Honestidade e à Integridade”, tendo os mesmos sido divididos nas 
fases educativas diferentes (ensino secundário, primário e infantil). Os planos 
de ensino serão actualizados periodicamente, permitindo aos educadores a sua 
consulta e utilização. 

Tendo em conta as necessidades dos estudantes primários e infantis, 
o CCAC enriqueceu, igualmente, o conteúdo da página “Histórias sobre 
a honestidade destinadas às crianças”, criando mais histórias relativas à 
honestidade para os estudantes primários. As histórias foram elaboradas com 
recurso a ilustrações, animação com áudio e pequenos jogos, para facilitar 
aos professores a produção de materiais didácticos online. A par disso, os 
encarregados de educação podem também transmitir, de forma directa e online, 
as respectivas histórias, permitindo às crianças aprender em casa.

(7)  Concursos e outras actividades

Colaborando com as linhas de acção para reforçar ainda mais o grau de 
profundidade e participação dos jovens estudantes na educação para a honestidade, 
o CCAC organizou, em 2020, dois projectos de sensibilização destinados a 
diferentes grupos, a saber, a “Actividade de Recolha de Planos de Ensino relativos 
à Honestidade e à Integridade” e o plano denominado “Difundindo a Integridade 
pelas Escolas” – Formação de Embaixadores Juvenis para a Honestidade e Plano 
de Prática nas Escolas.
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1.  Actividade de Recolha de Planos de Ensino relativos à Honestidade e 
à Integridade

Para chamar a atenção da sociedade para a educação da honestidade, 
promover o intercâmbio profissional na área da educação e elevar a qualidade 
da concepção pedagógica sobre a honestidade, o CCAC organizou, em Janeiro 
de 2020, a “Actividade de Recolha de Planos de Ensino relativos à Honestidade 
e à Integridade”, tendo como objectivo incentivar os docentes a produzir, 
com base nas suas próprias experiências pedagógicas, materiais didácticos de 
honestidade adequados para os estudantes do ensino secundário, primário e 
infantil.

A actividade foi dividida em dois grupos, um respeitante ao chamado 
grupo aberto e um outro dirigido ao grupo dos estudantes e os temas dos 
planos de ensino concentraram-se no âmbito da integridade, nomeadamente, na 
honestidade, na incorruptibilidade, na concorrência justa, no cumprimento da 
lei e na defesa da justiça. Com o apoio de professores e estudantes de várias 
escolas, a actividade obteve uma resposta satisfatória e foram recebidos, 
pelo CCAC, 68 planos de ensino, provenientes de 24 escolas de ensino não 
superior e instituições de ensino superior. Em Julho de 2020, o júri profissional 
seleccionou 23 Planos de Ensino Excelentes e 38 Planos de Ensino com 
Louvor. O CCAC realizou, no dia 29 de Agosto, no auditório da Escola 
Luso-Chinesa Técnico-Profissional, a cerimónia de atribuição de louvores 
aos professores e alunos premiados. Os trabalhos premiados encontram-se 
disponíveis na página electrónica do CCAC, para referência dos docentes.

2.  “Difundindo a Integridade pelas Escolas” – Formação de 
Embaixadores Juvenis para a Honestidade e Plano de Prática nas 
Escolas

No intuito de divulgar a mensagem da integridade e honestidade junto 
dos jovens e incentivá-los a incutir o sentido da integridade nas escolas e 
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nos diferentes níveis da vida quotidiana, o CCAC organizou, pela primeira 
vez, o programa “Difundindo a Integridade pelas Escolas” – Formação de 
Embaixadores Juvenis para a Honestidade e Plano de Prática nas Escolas, cujos 
destinatários foram estudantes a tempo inteiro do 3.º ano do ensino secundário 
geral ao 2.º ano do ensino secundário complementar de Macau. Os estudantes 
participaram nesta formação em grupos de 3 a 5 pessoas e precisaram de 
concluir uma formação. Após a sua formação como Embaixadores Juvenis 
para a Honestidade, os jovens deviam desenvolver acções de sensibilização nas 
escolas, tendo em conta as características e os conteúdos pedagógicos das suas 
escolas.

As inscrições para esta actividade começaram em Setembro de 2020, 
atraindo a participação de 13 escolas. O CCAC seleccionou 20 equipas e 
organizou, em Outubro, uma cerimónia de lançamento e uma série de acções de 
formação, incluindo palestras para conhecer o CCAC, uma visita à Delegação 
do CCAC na Areia Preta, uma formação em equipa de dois dias e uma noite. 
Finalmente houve um total de 87 estudantes que concluíram a formação para 
Embaixadores Juvenis para a Honestidade.

Entre Janeiro e Março de 2021, os Embaixadores Juvenis para a 
Honestidade vão realizar, nas escolas, as suas próprias actividades destinadas 
à divulgação da integridade junto dos estudantes, transmitindo a mensagem da 
integridade e honestidade nos campus escolares e também a diferentes níveis da 
vida quotidiana.

 
(8)  Abertura da conta de WeChat para a educação da honestidade

Para reforçar a ligação com os professores de várias escolas, o CCAC criou 
uma conta no WeChat, convidando o pessoal docente a aderir à mesma e enviando-
-lhe os planos de ensino mais recentes e informações sobre as actividades. Através 
do envio das mensagens através da conta acima referida, os profissionais da área 
da educação podem ter acesso às informações mais recentes sobre a educação da 
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integridade e honestidade e o CCAC pode ter um melhor intercâmbio com o sector 
educativo e os jovens.

III. Acções de promoção comunitária

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

As Delegações, na Areia Preta e na Taipa, continuaram a desempenhar as 
suas funções, proporcionando ao público meios convenientes para apresentação 
de queixas, denúncias e pedidos de consulta. Em 2020, o número de queixas/
denúncias, e de pedidos de consulta e de informação recebidos pelas duas 
delegações totalizou 588, tendo-se registado um aumento de 51 casos quando em 
comparação com os 537 casos de 2019. Apresentam-se de seguida os respectivos 
dados estatísticos:

Estatística relativa ao atendimento ao público 
nas duas delegações do CCAC em 2020
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(2) Alargamento das relações comunitárias

1.  Participação em actividades comunitárias

Em 2020, o CCAC continuou a participar activamente em diversas actividades 
comunitárias, alargando a rede de relações comunitárias. Por exemplo, participou 
no “51.º Bazar de Caridade da Cáritas de Macau” com a instalação de tendas de 
jogos. Além disso, organizou os trabalhadores e os voluntários para participarem na 
“Marcha de Caridade online para Um Milhão”.

2.  Visita do CCAC a associações e visitas ao CCAC

Em 2020, o CCAC visitou várias associações, instituições de ensino superior 
e escolas secundárias, a fim de recolher opiniões e sugestões sobre a construção 
de uma sociedade íntegra em Macau, especialmente sobre a educação para a 
honestidade. Em Julho, o CCAC visitou a Associação de Educação de Macau 
e a Associação das Escolas Católicas de Macau e foi calorosamente recebido 
por aquelas duas entidades educativas. O CCAC e as associações educativas 
trocaram opiniões sobre a educação para a honestidade e as mesmas associações 
reconheceram a eficácia dos trabalhos desenvolvidos pelo CCAC nesta área e 
comprometeram-se a continuar a apoiar e a colaborar com o CCAC nos respectivos 
trabalhos.

O CCAC efectuou visitas a 4 instituições de ensino superior e 2 escolas 
secundárias de Macau, a saber, a Universidade de Macau, a Universidade de 
Ciência e Tecnologia de Macau, o Instituto Politécnico de Macau, o Instituto de 
Formação Turística de Macau, a Escola Choi Nong Chi Tai e a Escola Pui Ching, 
no sentido de apresentar, aos dirigentes daqueles estabelecimentos de ensino e aos 
directores da educação moral, os planos de trabalho da educação para a honestidade 
e as actividades destinadas aos jovens estudantes para o ano lectivo, por forma a 
obter o apoio e a participação das escolas.
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Para permitir aos dirigentes, docentes e trabalhadores das escolas conhecer 
a nova remodelação da Delegação da Areia Preta e as actividades de educação 
para a honestidade mais recentes do CCAC, foram organizadas visitas do pessoal 
dirigente escolar à Delegação. As escolas que participaram nessas visitas incluíram 
a Escola Secundária Hou Kong, a Escola da Associação Geral das Mulheres de 
Macau, a Escola São Paulo, o Colégio de Santa Rosa de Lima, o Colégio Yuet 
Wah, a Escola Keang Peng e a Escola de Santa Teresa. Os dirigentes das escolas 
reconheceram o trabalho desenvolvido pelo CCAC no âmbito da educação para a 
honestidade e congratularam-se com a criação, por parte do CCAC, de um banco 
de recursos educativos online sobre a integridade para facilitar a sua utilização por 
parte dos docentes.

3.  Série de actividades do Dia Internacional contra a Corrupção das 
Nações Unidas

Para assinalar o “Dia Internacional contra a Corrupção das Nações Unidas”, 
no dia 9 de Dezembro, o CCAC organizou, entre 9 e 18 de Dezembro, uma série 
de actividades de divulgação, incluindo a produção do vídeo promocional sob o 
respectivo tema, a realização de exposições itinerantes comunitárias e actividades 
de perguntas e respostas alusivas ao tema no Jardim da Areia Preta e no Parque 
Central da Taipa, a elaboração de infografia, a transmissão de anúncios e vídeos de 
promoção na rádio, no aplicativo móvel, nos autocarros e no ecrã televisivo público 
dos serviços públicos, a fim de chamar a atenção da sociedade sobre a questão da 
corrupção.

4.  Lançamento do jogo de perguntas e respostas “Todos pela Integridade 
(I) – Capítulo sobre o Funcionário Público” no WeChat

Em articulação com o plano de divulgação para o ano de 2020 do CCAC 
– “Todos pela Integridade (I) – Capítulo sobre o Funcionário Publico”, foram 
realizados, nos meses de Junho e Outubro, dois jogos com prémios na conta de 
WeChat do CCAC, para aprofundar os conhecimentos da população sobre o 
conceito de funcionário e equiparado. Os dois jogos atraíram 23.213 participantes.
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5.  Acções de divulgação na comunicação social

Com o objectivo de divulgar amplamente a mensagem de combate à 
corrupção e promoção da integridade junto da sociedade, o CCAC tem vindo 
a recorrer a diversos meios, nomeadamente, aos vários tipos de publicidade, à 
divulgação de notícias, à Internet e aos novos meios de comunicação social, para 
promover os canais de atendimento de queixas e denúncias, bem como outras 
informações sobre a integridade. Pretende-se assim incentivar os cidadãos a 
apresentar denúncias e a contribuírem para a prevenção da corrupção, elevando 
assim a sua consciência da integridade. Para melhor utilizar os meios de divulgação 
disponibilizados na Internet e acompanhar a evolução dos tempos, no ano em 
referência, o CCAC dedicou-se a reforçar a utilização da conta pública de WeChat, 
a fim de realizar acções de divulgação. Além disso, foram elaboradas várias 
infografias, incluindo a “Série de curiosidade sobre a integridade” e a “Série de 
textos de honestidade”, no sentido de transmitir, de forma viva, as informações 
contra a corrupção, através de banda desenhada, desenhos animados e vídeos 
curtos, aprofundando assim os conhecimentos dos cidadãos sobre o CCAC e os 
trabalhos da construção de uma sociedade íntegra em Macau.

(3) Grupo de Voluntários para uma Sociedade Limpa

Para reforçar o grupo de voluntários, o CCAC concluiu, em 2020, dois 
processos de recrutamento de novos elementos, nomeadamente para o “Grupo de 
Voluntários para uma Sociedade Limpa – grupo de voluntários integrando pais e 
filhos” e para o “Grupo de Voluntários para uma Sociedade Limpa”. Nestes dois 
processos foram recrutados 278 voluntários provenientes de diferentes áreas da 
sociedade.

O Grupo de Voluntários para uma Sociedade Limpa continuou a prestar apoio 
ao CCAC na realização de diversas acções de sensibilização para a integridade, 
nomeadamente na prestação de apoio nos jogos em tendas do “Bazar da Cáritas”, 
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nas exposições itinerantes comunitárias sobre o “Dia Internacional contra a 
Corrupção”, na participação da “Marcha de Caridade online para Um Milhão”, 
bem como na afixação de cartazes promocionais nos suportes de cartazes das ruas e 
nos edifícios junto da Delegação do CCAC na Areia Preta.


