
    

 

澳  門  特  別  行  政  區  

Região Administrativa Especial de Macau 

廉  政  公  署  

Comissariado Contra a Corrupção 

 

Pedido de Visita à Delegação do CCAC na Areia Preta 
 
O CCAC encontra-se disponível para realizar acções de promoção da integridade destinadas a 

associações dos diversos sectores sociais. Os interessados podem preencher o presente pedido e enviar 

ao CCAC por fax 2845 3611. A visita à delegação do CCAC é composta pelas duas partes: 1) a 

palestra/colóquio e 2) a visita das instalações da delegação. A duração da actividade é de 75 minutos e 

pode ser ajustada segundo condições diferentes. 

 

Entidade  

Endereço  

Pessoa de contacto  

Tel  

Fax  

Data  

Horas  

N.º de participantes (Número 
ideal de partipantes: não 
execeder 40 por sessão) 

 

Classes de idade  Crianças (0 -14anos)    Adolescentes (15 -29 anos)  

 Adultos (30 -50 anos)   Idosos (acima de 50 anos)  

Tema da Palestra 

(Seleccione) 

 Sensibilização sobre os valores da honestidade  Nota 1 

 Eleições Limpas  Nota 1    Provedoria de Justiça  Nota 2 

  Programa de Educação para a Honestidade da Juventude Nota 3 

Nota  Necessita de transporte      Não necessita de   transporte 

 
Nota 1: Este tema tem como objectivo, apresentar os trabalhos do CCAC no âmbito do combate à corrupção, 

provedoria de justiça e promoção das eleições limpas, cuja participação é aberta a qualquer participante 
interessado maior de 18 anos.  

 
Nota 2: Este tema tem como objectivo, através de análise de casos concretos, apresentar as funções da provedoria 

de justiça do CCAC, cuja participação é aberta a qualquer participante interessado maior de 18 anos. 
 
Nota 3: Tema 1: “As consequências negativas da Corrupção” - Destina-se a jovens com idades compreendidas 

entre os 8 e os 12 anos e tem como objectivo dar-lhes a conhecer as boas práticas da integridade bem 
como a importância para o cumprimento da Lei. 

       Tema 2: “Os valores da honestidade” - Destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 13 e os 18 
anos e tem como o objectivo reforçar a sensibilização dos mesmos para a importância da honestidade. 

 
Delegação do CCAC na Areia Preta: Rua 1.º do Maio, n.º 68-72, Edifício U Wa, R/C 

(Em frente à Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional) Tel: 2845 3636, 2845 4424 
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