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SECÇÃO IV
ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

 Em 2021, ano em que se realizaram as eleições para a 7.ª Assembleia Legislativa da RAEM, a defesa da 
integridade das respectivas eleições foi a tarefa prioritária. Por isso, no âmbito da divulgação e sensibilização, 
o CCAC desenvolveu acções prioritárias de divulgação e sensibilização para as eleições limpas, procurando 
aproveitar todas as oportunidades para divulgar a importância das eleições limpas junto da população, 
e para o público conhecer as disposições da lei eleitoral e evitar assim cair nas armadilhas da corrupção 
eleitoral. Ao mesmo tempo, desenvolveu, de forma contínua, acções de sensibilização para promoção da 
integridade junto dos alunos do ensino primário e secundário e de entidades dos sectores público e privado, 
divulgando a consciência de integridade e honestidade junto de todos os cidadãos de Macau.

I.  Sensibilização para eleições limpas e outros concursos e actividades 

 Em 2021, o CCAC realizou várias actividades destinadas aos jovens e à população em geral sob o 
tema de eleições limpas, incluindo as palestras sobre eleições limpas, as actividades itinerantes de teatro 
“Saibam mais sobre Eleições Limpas”, o “Concurso, por convite, de debate sob o tema Integridade”, a 
prova de orientação pela cidade “Vamos actuar para umas eleições limpas”, a iniciativa “Estações Itinerantes 
Comunitárias para Eleições Limpas 2021”, os jogos de perguntas e respostas no WeChat e a exposição 
itinerante nas escolas “Informações sobre Eleições Limpas”, entre outras acções, divulgando a mensagem 
de eleições limpas em todos os cantos da sociedade.

(1) Palestras sobre eleições limpas

 Considerando que as eleições para a 7.ª Assembleia Legislativa foram realizadas em Setembro de 
2021, o CCAC organizou, como habitual, palestras destinadas aos estudantes, membros ou trabalhadores, 
a convite das respectivas escolas, associações ou entidades. Nas palestras, através da apresentação de 
exemplos comuns de corrupção eleitoral, os elementos do CCAC esclareceram as regras da Lei Eleitoral 
para a Assembleia Legislativa, chamaram a atenção daqueles que votam pela primeira vez e da população 
em geral para prevenir as armadilhas da corrupção eleitoral, para valorizarem os seus votos e para evitarem 
cair, por engano, nas malhas da justiça. Durante o período entre Março e Agosto de 2021, foram realizadas, 
pelo CCAC, 9 sessões de palestras sobre eleições limpas, com a participação de 649 pessoas.
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(2) Actividades itinerantes de teatro “Saibam mais sobre Eleições Limpas”

 Entre Março e Junho de 2021, o CCAC realizou 
as actividades itinerantes de teatro “Saibam mais 
sobre Eleições Limpas” nas escolas secundárias e 
nas instituições de ensino superior. Através de peças 
de teatro realizadas nas instalações escolares, foram 
realizadas 32 sessões nas 23 escolas secundárias e 4 
instituições de ensino superior e houve um total de 
4.369 estudantes que assistiram às actividades acima 
referidas.

 O CCAC pretendeu, através da apresentação visual destas peças de teatro, transmitir aos alunos do 
ensino secundário e estudantes do 1.º ano do curso universitário a mensagem de eleições limpas. Após 
o espectáculo, o pessoal do CCAC fez um resumo da história apresentada, apontando os problemas 
comuns e os mitos sobre as eleições, com o objectivo de alertar os estudantes para não serem aliciados por 
determinados interesses e caírem, por engano, nas malhas da justiça, bem como para compreenderem a 
importância de eleições limpas para si próprios e para a sociedade.

(3) “Concurso, por convite, de debate sob o tema Integridade”

 O CCAC realizou, em Março de 2021, o “Concurso, 
por convite, de debate sob o tema Integridade” o qual 
ofereceu uma plataforma aos jovens estudantes para 
discutir profundamente os temas relacionados com as 
eleições e reflectir, de forma racional, o significado e 
o valor das eleições, promovendo assim em conjunto 
umas eleições limpas.

 O concurso contou com a participação de cerca de 
cem representantes provenientes das 6 instituições de 

ensino superior, concretamente da Universidade de Macau, da Universidade de Ciência e Tecnologia de 
Macau, do Instituto Politécnico de Macau (actual Universidade Politécnica de Macau), da Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau, da Universidade da Cidade de Macau e do Instituto de Formação 
Turística de Macau. Os representantes daquelas instituições de ensino superior participaram nas 3 sessões 
do concurso subordinado aos temas relativos às eleições limpas. Na sequência de debates intensos, a 
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau ganhou o prémio de melhor equipa no concurso e as duas 

Transmitindo mensagens de umas eleições limpas aos 
estudantes através de espectáculos de teatro

Realização de um debate em que os estudantes do  
ensino superior são convidados a reflectir, de forma  

lógica, o significado e o valor das eleições
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equipas excelentes foram, respectivamente, a Universidade de Macau e o Instituto Politécnico de Macau 
(actual Universidade Politécnica de Macau). O evento contou também com a presença dos dirigentes e 
representantes de várias instituições de ensino superior, dos representantes da Associação de Educação 
de Macau, da Associação das Escolas Católicas de Macau, da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude, e de professores e estudantes de várias escolas secundárias. Houve um 
total	de	cerca	de	350	pessoas	que	assistiram	ao	evento.

(4) Prova de orientação pela cidade “Vamos actuar para umas eleições limpas”

 Em 16 de Maio de 2021, o CCAC organizou, 
pela primeira vez, a prova de orientação pela 
cidade, pretendendo que, através desta actividade, 
os participantes divulgassem a mensagem de 
eleições limpas por toda a cidade. Houve mais de 
cem equipas que se inscreveram na actividade e 
o CCAC seleccionou, por sorteio, 30 equipas para 
participarem na prova de orientação pela cidade. 
Mais de uma centena de participantes, divididos em 
várias equipas com 3 a 4 pessoas, partiram da Praça do Tap Seac e deslocaram-se a vários locais, tendo 
de cumprir tempos pré-definidos, para realizar tarefas relacionadas com eleições limpas. O evento teve 
uma reacção positiva, tendo os participantes concordado que a actividade contribuiu para um melhor 
conhecimento da lei eleitoral, atraindo mais cidadãos a prestarem atenção e a apoiarem eleições limpas.

(5) Iniciativa “Estações Itinerantes Comunitárias para Eleições Limpas 2021”

 No intuito de promover as informações sobre 
eleições limpas junto da comunidade e reforçar a 
respectiva divulgação, o CCAC realizou, em Julho, no 
Jardim do Mercado do Iao Hon, a Iniciativa “Estações 
Itinerantes Comunitárias para Eleições Limpas 2021” 
(as sessões inicialmente a organizar junto ao Jardim da 
Cidade das Flores na Taipa e na zona de lazer contígua 
aos edifícios Wang Hoi e Wang Kin no Fai Chi Kei 
foram canceladas devido à epidemia), elevando assim 
a consciência de eleições limpas dos cidadãos.

Promoção da participação da população nas eleições limpas 
através da organização da prova de orientação pela cidade

Reforço da consciência dos cidadãos sobre eleições limpas 
através da iniciativa “Estações Itinerantes Comunitárias 

para Eleições Limpas 2021”
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 Nesta actividade houve tendas de jogos, peças de teatro e jogos de perguntas e respostas no WeChat e 
foi também organizada uma exposição de informações eleitorais para alertar os cidadãos sobre os aspectos 
a ter em conta durante as eleições para a Assembleia Legislativa, a fim de evitar cair nas malhas da justiça. 
Os membros do Grupo de Voluntários para uma Sociedade Limpa dirigiram-se às ruas, convidando os 
residentes perto do local da actividade para participarem nos jogos de perguntas e respostas, manifestando 
pessoalmente o seu apoio a eleições limpas.

(6) Jogos de perguntas e respostas no WeChat

 No intuito de atrair a atenção de mais cidadãos para conhecerem 
o conceito de eleições limpas, o CCAC lançou três jogos de perguntas e 
respostas na sua conta de WeChat sob o tema de eleições limpas.

 Os dois jogos “Máquina de raio X sobre eleições limpas” e “Passo a 
passo para conhecer eleições limpas” foram realizados em Maio e Agosto 
de 2021, respectivamente. Através de jogos online de perguntas e respostas, 
a mensagem das eleições limpas foi colocada nas mãos dos cidadãos. Além 
disso, na véspera da realização das eleições para a Assembleia Legislativa, 
o CCAC organizou um jogo de perguntas e respostas “Vamos ver os vídeos 
para conhecer melhor” que, através de vídeos de animação com teor de fácil 
compreensão, pretendeu divulgar aos cidadãos ainda mais a importância de 
eleições limpas. Os três jogos tiveram uma participação activa da população, 
tendo	registado	a	participação	de	mais	de	53.000	pessoas.		

(7) Exposição itinerante “Informações sobre Eleições Limpas”

 Durante o período de Maio a Setembro de 2021, foram 
realizadas,	 pelo	 CCAC,	 cerca	 de	 50	 exposições	 itinerantes	
“Informações sobre Eleições Limpas” nas escolas secundárias, 
nas instituições do ensino superior, na Sala de Exposições do 
Centro de Ciência de Macau, nas sedes de diversas associações, 
nos centros comunitários, nos centros juvenis e nos centros 
para idosos. Com a transmissão de vídeos curtos sobre eleições 
limpas, a instalação de painéis de sensibilização, a realização de 
actividades de pintura criativa e jogos de perguntas e respostas 
destinados às crianças, a mensagem de eleições limpas foi 
divulgada directamente junto das escolas e das comunidades. 

Lançamento de jogos de 
perguntas e respostas na  
conta de WeChat sob o  

tema das eleições limpas

Divulgação da mensagem de eleições limpas 
junto das escolas e da comunidade através 
da exposição itinerante “Informações sobre 

Eleições Limpas”
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(8) Divulgação por vários meios sobre eleições limpas

 O CCAC divulgou ainda, por diversos meios, a mensagem de eleições limpas, apelando, integralmente, 
à população em geral para salvaguardar, em conjunto, a justiça, a imparcialidade e a integridade das eleições 
para a Assembleia Legislativa, nomeadamente através de:

1. Página electrónica temática: foi criada a “página electrónica sobre as eleições limpas 2021”, permitindo 
aos cidadãos obter, de forma mais conveniente e integral, informações detalhadas relativas às eleições 
limpas.

2. Acções de sensibilização realizadas 
pelos voluntários: antes das eleições 
para a Assembleia Legislativa, foram 
organizados voluntários para se des-
locarem às zonas com maior afluência 
de pessoas em Macau, nomeadamente, 
o Centro, NAPE, Iao Hon, Areia Preta e 
Horta e Costa, distribuindo folhetos de 
divulgação, afixando cartazes, apelando 
assim aos cidadãos para apoiar umas 
eleições limpas e evitar as armadilhas 
da corrupção eleitoral.

3. Infografias: em articulação com o hábito relativo à 
recepção de informações com recurso aos meios 
novos, proporcionados pelos media, por parte da 
população em geral, o CCAC produziu vídeos curtos 
e desenhos animados sobre casos reais com base 
nos actos ilegais mais frequentemente ocorridos nas 
eleições, divulgando os mesmos através da sua conta no 
WeChat. A par disso, foram elaboradas infografias para 
promover, continuamente, a mensagem de eleições 
limpas nas redes sociais (por exemplo, no WeChat, 
etc.), a fim de os cidadãos conhecerem e cumprirem a 
lei.

Grupo de Voluntários para uma Sociedade Limpa prestando  
apoio nos trabalhos de divulgação relativos às eleições

Apresentação, sob forma de infografia, de 
informações relativas a eleições limpas  

junto da população em geral
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4. Publicidade nos media: através da publicidade em jornais e da 
publicação de artigos em jornais, o CCAC promoveu bandas 
desenhadas sob o tema de eleições limpas e informações relativas 
às eleições. Além disso, com recurso aos meios electrónicos, 
foram divulgados, diariamente e em diferentes horários, na rádio 
e televisão em chinês e português, anúncios, radionovelas e vídeos 

de promoção com diversos conteúdos 
sob o mesmo tema acima 
referido, com o objectivo de 
promover, amplamente, as 
informações sobre eleições 
limpas.  

5.	 Publicidade na Internet: o CCAC publicitou a mensagem sobre eleições limpas nas páginas 
electrónicas locais com maior tráfego, aplicativos móveis (APP) e redes sociais, a fim de permitir 
que mais cidadãos, especialmente da nova geração, pudessem receber tal mensagem.

6. Publicidade em espaços públicos: foi feita publicidade através de faixas publicitárias em postes de 
iluminação, vias públicas e passagens superiores para peões, expositores MUPI, painéis de grande 
dimensão ao ar livre e expositores de grande dimensão e luminosos em auto-silos públicos.

Publicidade em jornais Anúncios televisivos

Faixas publicitárias em postes de iluminação
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7. Publicidade em instalações de serviços públicos e 
empresas: o CCAC afixou anúncios publicitários 
de grande dimensão sobre eleições limpas nas 
paredes exteriores e montras das instalações 
do Instituto para os Assuntos Municipais, do 
Instituto do Desporto, do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública e da Companhia 
de Telecomunicações de Macau que cederam 
esses espaços. A par disso, foram ainda difundidos 
anúncios televisivos sobre o tema nas cerca 
de	 50	 zonas	 de	 atendimento	 ao	 público	 de	 14	
entidades públicas ou nos seus respectivos centros 
de serviços (designadamente, da Direcção dos 
Serviços de Identificação, da Direcção dos Serviços 
de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, 
da Instituto de Acção Social, etc.), bem como em 
todas as agências (36 agências) da Sucursal de 
Macau do Banco da China, facilitando aos cidadãos a obtenção da mensagem de eleições limpas 
aquando da utilização dos serviços públicos ou do tratamento de assuntos bancários.

8. Anúncios em autocarros: foi feita publicidade 
para colocar no exterior e interior dos autocarros. 
Além disso, nos ecrãs de televisão instalados no 
interior de autocarros foram divulgados anúncios 
televisivos e vídeos de promoção sobre eleições 
limpas.   

9. Programa televisivo “Informações ao Público”: através deste programa televisivo da Teledifusão de 
Macau, o CCAC divulgou, amplamente, as disposições da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa e os 
aspectos a observar pelos grupos de candidatura, permitindo aos eleitores e aos grupos de candidatura 
conhecer e cumprir a lei, assegurando em conjunto a justiça, a imparcialidade e a integridade das 
eleições.

Publicidade sobre eleições limpas em paredes  
exteriores disponibilizadas por uma empresa

Anúncios publicitários em paredes exteriores  
de serviços públicos

Anúncios em autocarros
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10. Produção de publicidade e materiais de divulgação: o CCAC elaborou cartazes e folhetos para a 
promoção de eleições limpas 2021 e produziu, igualmente, diversos tipos de materiais de divulgação, 
distribuindo-os em diferentes ocasiões aos cidadãos, a fim de divulgar a mensagem sobre eleições 
limpas e a linha vermelha contra a corrupção eleitoral.

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

 Em 2021, o CCAC organizou um total de 437 palestras e colóquios de diversos tipos, contando com 
a participação de 28.720 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. Apresentam-se seguidamente os respectivos dados 
estatísticos.

Estatística das palestras e colóquios realizados em 2021
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(1) Palestras sobre a integridade destinadas aos trabalhadores da função pública

 Para reforçar ainda mais a consciência da integridade dos trabalhadores da função pública e consolidar 
a cultura para a honestidade nos serviços públicos, o CCAC continuou a organizar palestras dirigidas aos 
trabalhadores da função pública e serviços públicos, tendo sido realizadas, em 2021, 62 sessões com a 
participação de 2.769 trabalhadores provenientes de 16 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.
  
(2) Actualização contínua da página electrónica intitulada “Rede de Informações 

sobre a Integridade para Funcionários Públicos” e lançamento do curso de 
estudo online

 Foi lançada, pelo CCAC, em Novembro de 2020, a página 
electrónica intitulada “Rede de Informações sobre a Integridade 
para Funcionários Públicos”, a fim de apresentar de forma 
aprofundada e compreensível o conceito de crimes funcionais. 
Em 2021, o CCAC actualizou o conteúdo de várias colunas da 
página electrónica temática, para apresentar aos trabalhadores 
da Administração Pública o princípio da exclusividade e outras 
disposições relacionadas com crimes funcionais no regime 
jurídico da função pública. Para além disso, em articulação com 
a tendência social da promoção de estudos online, o CCAC 
e a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
organizaram, conjuntamente, o Curso online “Mantenham-se 
íntegros”, no qual se apresentam, em módulos, os deveres e 
as condutas íntegras que devem ser cumpridos por parte dos 
trabalhadores da função pública. Através da auto-aprendizagem 
online, o CCAC pretende elevar a consciência de honestidade e 
de cumprimento da lei dos trabalhadores da função pública. Entre Setembro e Dezembro de 2021, foram 
organizadas 2 sessões do Curso online acima referido com a inscrição de 208 trabalhadores da Administração 
Pública e as acções de formação obtiveram um resultado positivo.

Organização, juntamente com a Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, do 

Curso online “Mantenham-se íntegros”
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(3) Colóquios sobre a integridade destinados ao sector privado

 Em 2021, o CCAC continuou a organizar 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 38 colóquios, contando com a participação de 1.717 pessoas. Os destinatários 
foram principalmente trabalhadores de bancos, de hotéis, de pequenas e médias empresas e de entidades 
beneficiárias de subsídios governamentais.

III. Educação para a integridade da juventude

 O CCAC tem realizado diversas actividades com o sector da educação para promover uma cultura 
íntegra e honesta junto das crianças e jovens. Em 2021, o CCAC realizou 321 sessões de actividades de 
sensibilização	de	tipos	diferentes,	guiando	23.345	jovens	e	estudantes	do	ensino	secundário	e	primário	na	
formação de valores morais correctos.

Organização contínua de diversos tipos de  
palestras e colóquios

Durante o período da epidemia, o CCAC foi convidado 
a organizar palestras virtuais destinadas ao pessoal de 

diversas instituições
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Estatística das palestras e actividades realizadas em 2021 para os jovens

(1)  Educação para a honestidade dos estudantes universitários

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

 O CCAC tem mantido estreita comunicação e cooperação com as instituições de ensino superior de 
Macau e realizado, de forma contínua, “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 para o indivíduo, no sentido de desenvolver uma atitude 
de tolerância zero em relação à corrupção. Em 2021, a Universidade de Macau e a Universidade de Ciência 
e	Tecnologia	de	Macau	participaram	em	12	palestras,	contando	com	a	participação	de	645	estudantes.
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2. Criação de oportunidades de estágio de jovens estudantes para participação na 
divulgação de sensibilização

 Em 2021, o CCAC expandiu o modelo de cooperação com as instituições de ensino superior, 
oferecendo,	pela	primeira	vez,	oportunidades	de	estágio	a	5	estudantes	provenientes	de	2	instituições	de	
ensino superior locais. Durante o estágio, os estagiários, em conjunto com o pessoal do CCAC, deslocaram-
-se às escolas e integraram-se na comunidade, divulgando aos alunos do ensino primário e secundário e ao 
público a mensagem de integridade e de eleições limpas e participando nas actividades de sensibilização 
sobre eleições limpas. A par disso, os estagiários participaram na filmagem dos anúncios sobre eleições 
limpas, para apoiar, pessoalmente, os trabalhos de sensibilização do CCAC.

(2)  Palestras sobre honestidade destinadas aos estudantes do ensino secundário

1. Programa de Educação para a Honestidade da Juventude

 No âmbito do “Programa de Educação para a Honestidade da Juventude”, o CCAC enviou pessoal às 
escolas para discutir com alunos do ensino secundário temas relacionados com a honestidade. De acordo 
com os diferentes estágios de crescimento dos alunos, o CCAC guiou-os para discutir e pensar na importância 
da integridade e na formação de bom carácter recorrendo à divulgação de vídeos curtos de casos reais e à 
apresentação de exemplos quotidianos e de notícias diversas.

	 Em	2021,	16	escolas	participaram	no	referido	programa	e	foram	realizadas,	pelo	CCAC,	85	palestras,	
contando	com	a	participação	de	5.485	estudantes.

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

 O CCAC realizou palestras sobre “Formação Obrigatória para a Honestidade dos Alunos Finalistas”, 
destinadas aos alunos finalistas do ensino secundário complementar. Com a apresentação de casos concretos 
e explicações aprofundadas e compreensíveis, os alunos puderam, antes de entrar no mercado laboral, 
adquirir conhecimentos relativamente à legislação actualmente em vigor em Macau sobre o combate à 
corrupção e conhecimentos sobre a prevenção da corrupção. Pretendeu-se elevar os conhecimentos 
jurídicos dos estudantes, esperando-se igualmente que estes possam conhecer e cumprir a lei, evitando cair 
em armadilhas de corrupção no trabalho. Em 2021, 9 escolas participaram nestas palestras com a realização 
de	15	sessões	e	a	participação	de	1.256	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, realizam-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.

 No ano lectivo de 2021/2022, o CCAC alterou o 
modelo da “Semana da Integridade”, co-organizado 
pelo CCAC e pelas escolas, passando a proporcionar 
oportunidades aos embaixadores juvenis para a 
honestidade para pôr em prática, ou seja, deixando- 
-lhes a concepção de actividades adequadas para a 
promoção da integridade, com o objectivo de divulgar, 
de forma contínua, a mensagem de integridade nas 
escolas. Em Novembro de 2021, os embaixadores 
juvenis para a honestidade do Colégio de Santa Rosa 
de Lima (Secção Chinesa) organizaram o Concurso de 
Slogans da Honestidade e o Jogo de Perguntas e Respostas Online, a fim de promover activamente a 
mensagem de honestidade entre os estudantes e obter assim bons resultados.

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

 O programa tem-se tornado, ao longo dos anos, 
numa actividade de marca no âmbito da educação 
para a honestidade. Em 2021, realizaram-se 119 
sessões do programa para 20 escolas primárias, com a 
participação	de	3.549	estudantes.	Para	as	actividades	
serem mais atractivas para os alunos do ensino 
primário, na zona de visita “Galáxia da Integridade” 
da Delegação do CCAC na Areia Preta instalaram-
-se jogos de RV (realidade virtual) e RA (realidade 
aumentada), reforçando assim a promoção de eleições 
limpas. Assim, com a realidade aumentada, os alunos 
ou os visitantes podem verificar quais actos são actos 

Entrega de prémios aos estudantes vencedores pela escola 
que realizou a “Semana da Integridade”  

no novo modelo 

O programa “Nova Geração Íntegra” tornou-se numa 
actividade de marca no âmbito da educação para a 

honestidade
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de corrupção eleitoral e, a par disso, os jogadores podem aproveitar o jogo em causa para conhecer as 
consequências da corrupção eleitoral. Por outro lado, no intuito de articular com o plano do CCAC relativo 
à utilização de robô inteligente no auxílio de promoção de educação para a honestidade, o robô inteligente 
“Guilherme” (figura animada do CCAC), criado em 2020, começou a prestar serviço no ano em análise, 
assumindo a função de dar apoio ao pessoal docente nas aulas do ensino primário sobre a integridade. O 
mesmo robô inteligente pode interagir com os alunos do ensino primário e, por isso, é muito acolhido pelos 
estudantes. A presença do robô pode elevar a eficácia da educação para a honestidade.

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

 Desde o ano lectivo 2020 em que foi lançada a Semana da Integridade Exclusiva para Escolas Primárias 
“Amor à Honestidade”, esta foi muito bem acolhida pelas escolas. A actividade tem a duração de uma 
semana e é realizada em articulação com a organização pedagógica das escolas, no período do intervalo 
para almoço, ou durante as próprias aulas. Através de tendas de jogos, actividades incorporadas nas próprias 
disciplinas, compartilhamento de histórias e apresentação de vídeos curtos sobre honestidade, jogos de 
RV e jogos de perguntas e respostas sobre painéis informativos, pretendeu-se transmitir a mensagem da 
honestidade e da integridade aos estudantes. 

 Em 2021, o CCAC continuou a enviar pessoal às escolas para realizar a actividade referida, incluindo 
à Escola de Talentos Anexa à Escola Hou Kong, à Escola São Paulo, à Escola Secundária Pui Va (Secção 
Primária), à Escola Luso-Chinesa da Taipa e ao Colégio Dom Bosco (Yuet Wah). O pessoal do CCAC jogou 
com os alunos e contou-lhes histórias. Foram 7.161 estudantes que participaram na actividade em causa. 
Entre essas escolas, a Escola Secundária Pui Va (Secção Primária) realizou, durante a semana da integridade, 
actividades específicas sobre o tema de integridade, incluindo a criação de slogans, cópia de caligrafia 
chinesa e a oficina para elaboração de marcador de livro.

(6) “Dia da Criança com o Urso Mensageiro Guilherme – Escolher o Líder dos Animais”

 Considerando que o ano de 2021 foi o da 
realização das eleições para a Assembleia Legislativa, 
o CCAC organizou, entre Junho e Julho, o “Dia da 
Criança com o Urso Mensageiro Guilherme – Escolher 
o Líder dos Animais”, cujos destinatários foram alunos 
do 1.º e 2.º ano do ensino primário, permitindo-lhes 
conhecer a importância de eleições justas através de 
jogos, audição de histórias e simulação de votação. 
Foram realizadas 28 sessões com a participação de 
880 estudantes do ensino primário, provenientes de 
11 escolas.

Organização de actividades especiais no Dia da Criança 
para que os estudantes compreendam a importância de 

umas eleições justas
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(7)  Actualização contínua do “Banco de Recursos Educativos sobre Honestidade”

 Para enriquecer os elementos do “Banco de Recursos Educativos sobre Honestidade”, bem como 
fornecer aos professores materiais didácticos actualizados e adequados na área de honestidade e integridade, 
o	CCAC	seleccionou	15	planos	de	ensino	premiados	no	âmbito	da	“Actividade	de	Recolha	de	Planos	de	
Ensino relativos à Honestidade e à Integridade” de 2021, organizando-os e carregando-os no Banco de 
Recursos Educativos acima referido. Os planos de ensino foram divididos nas fases educativas diferentes 
(ensino secundário, primário e infantil) permitindo aos educadores a sua consulta e utilização. Além disso, 
a página “Histórias sobre a honestidade destinadas às crianças” foi actualizada sendo estas histórias de 
integridade destinadas especificamente aos estudantes do ensino primário, e elaboradas com recurso a 
ilustrações, animação com áudio e pequenos trabalhos manuais. Assim, os professores e os encarregados 
de educação podem transmitir, de forma directa e online, as respectivas histórias e utilizar os respectivos 
recursos educativos.

(8)  Criação do “Grupo Consultivo de Materiais Didácticos sobre a Honestidade”

 Para aprofundar e alargar o âmbito dos trabalhos 
de educação para a honestidade destinados aos 
alunos dos ensinos infantil, primário e secundário, o 
CCAC convidou as escolas de ensino não superior e os 
docentes em efectividade de funções que participaram 
na “Actividade de Recolha de Planos de Ensino 
relativos à Honestidade e à Integridade”, a fim de criar 
o “Grupo Consultivo de Materiais Didácticos sobre a 
Honestidade”, do CCAC de Macau, que já entrou em 
funcionamento.

 O “Grupo Consultivo de Materiais Didácticos 
sobre a Honestidade” é um projecto experimental de cooperação aprofundada entre o CCAC e o sector 
da educação, que abrange três fases educativas (ensino infantil, primário e secundário), e é constituído 
por	53	docentes,	vindos	de	29	escolas	 locais.	Para	além	da	disciplina	de	Educação	Moral	e	Cívica	e	das	
disciplinas principais (tais como Chinês, Inglês e Matemática), os elementos do Grupo incluem professores 
das disciplinas de Tecnologias de Informação, Artes Visuais, etc. Além disso, uma parte dos elementos do 
Grupo são os professores premiados na “Actividade de Recolha de Planos de Ensino relativos à Honestidade 
e à Integridade”.  

Reunião virtual realizada entre os representantes  
do CCAC e os membros do “Grupo Consultivo de  

Materiais Didácticos sobre a Honestidade”



104

2021 Relatório de Actividades do CCAC de Macau

 Os membros do Grupo irão apresentar, periodicamente, os planos de ensino ao CCAC. Após a 
apreciação por um grupo de especialistas composto por representantes das instituições de ensino superior 
e das associações educativas, os planos de ensino serão disponibilizados para uso dos docentes de Macau. 
Além disso, serão convidados os professores do Grupo para prestar apoio na prática de planos de ensino 
e materiais didácticos elaborados pelo CCAC, a fim de auscultar as opiniões dos docentes e enriquecer e 
actualizar o conteúdo do “Banco de Recursos Educativos sobre Honestidade” criado pelo CCAC, fazendo 
com que os materiais didácticos estejam mais próximos das necessidades reais do ensino e mais adequados 
à aplicação dos docentes nas aulas.

(9)  Ce rimónia de atribuição de louvores da actividade “Difundindo a Integridade 
pelas Escolas” – Formação de Embaixadores Juvenis para a Honestidade e 
Plano de Prática nas Escolas e o “Dia de experiência das actividades locais com 
equipas excelentes”

 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 nos diferentes níveis da vida quotidiana, o CCAC organizou, no 
ano lectivo 2020/2021, pela primeira vez, o programa “Difundindo a Integridade pelas Escolas” – Formação 
de Embaixadores Juvenis para a Honestidade e Plano de Prática nas Escolas. A actividade contou com a 
participação de 87 alunos do ensino secundário provenientes de 13 escolas.

 Entre Janeiro e Março de 
2021, 87 embaixadores juvenis 
para a honestidade realizaram nas 
escolas actividades de promoção da 
integridade. Para além de painéis 
informativos, tendas de jogos e criação 
de slogans e cartazes, há ainda peças 
de teatro, provas de orientação, 
bandas desenhadas, curtas-metragens, 
concepção de personagens criativas, 
entre outras, atraindo a participação de 
entre cem a três mil pessoas conforme 
as diferentes escolas. Posteriormente, 
o CCAC seleccionou 10 equipas premiadas de acordo com os relatórios das actividades apresentados pelas 
equipas, a dimensão das actividades de promoção da integridade, a criatividade e a aplicação dos recursos.

Realização da cerimónia de atribuição de louvores aos embaixadores juvenis 
para a honestidade que se destacaram no desempenho das suas funções
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 Em 17 de Abril de 2021, o CCAC realizou, no Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau, a 
cerimónia de atribuição de louvores da actividade acima referida, entregando os prémios aos embaixadores 
juvenis para a honestidade que se destacaram no desempenho das suas funções. Além disso, as 10 equipas 
premiadas	com	cerca	de	50	embaixadores	juvenis	para	a	honestidade	e	os	seus	professores	orientadores	
participaram no dia de experiência das actividades, organizadas pelo CCAC, que incluiu uma visita à 
Assembleia Legislativa, a fim de aprofundar o conhecimento sobre o funcionamento e o trabalho quotidiano 
do órgão legislativo de Macau, bem como a participação em actividades físicas para reforçar a cooperação 
em equipa.

IV. Acções de promoção comunitária

(1)  Queixas, participações 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, participações e pedidos de consulta. Em 
2021, o número de queixas/participações, e de pedidos de consulta e de informação recebidos pelas duas 
delegações	totalizou	485,	tendo-se	registado	uma	redução	de	103	casos	quando	em	comparação	com	os	
588	casos	de	2020.	Apresentam-se	de	seguida	os	respectivos	dados	estatísticos:

Estatística relativa ao atendimento ao público 
nas duas delegações do CCAC em 2021

 Em 2021, a delegação na Areia Preta recebeu um total de 412 queixas/participações, pedidos de 
consulta	e	de	informação.	Entre	estas,	57	foram	queixas/participações	e	pedidos	de	consulta	enquanto	355	
foram pedidos de informação.

 Em relação à delegação na Taipa, devido às obras de remodelação interna em execução desde o mês 
de Agosto, a mesma encontrava-se encerrada. Assim, em 2021 foram recebidas 73 queixas/participações, 
pedidos	de	consulta	e	de	informação,	com	a	redução	de	53	em	comparação	com	o	número	registado	no	ano	
de 2020. Entre estas, 10 foram queixas/participações e pedidos de consulta enquanto 63 foram pedidos de 
informação. 
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 Após a conclusão das obras de renovação, a delegação na Taipa passa a ser uma base de educação 
para a integridade que serve, principalmente, os jovens e as associações. A par disso, a mesma delegação 
integrar-se-á activamente na comunidade para desempenhar ainda mais as suas funções de sensibilização 
de integridade.

(2)  Alargamento das relações comunitárias

1.  Colaboração com associações para realização do “Teatro interactivo sobre a educação 
para a honestidade na comunidade íntegra 2021”

 Para reforçar as relações de cooperação com as 
associações e aproveitar a rede comunitária das mesmas, 
o CCAC colaborou, entre Novembro e Dezembro, com 
5	associações,	concretamente	com	a	Família	Afectuosa	e	
Solidária – Centro de Aconselhamento sobre o Jogo e de 
Apoio a Família de Sheng Kung Hui, o Centro de Serviços 
Integrados de Apoio à Família – Fonte de Alegria e de 
Energia da Cáritas de Macau, o Centro de Educação e 
Apoio à Família na Ilha da Taipa da Secção do Serviço Social 
da Igreja Metodista de Macau, a Stage – Centro de Serviço 
subordinado à Federação das Associações dos Operários 
de Macau e o Centro Comunitário de Iao Hon da União Geral das Associações dos Moradores de Macau, 
para organizar o “Teatro interactivo sobre a educação para a honestidade na comunidade íntegra 2021”, 
destinado aos pais e filhos. Com a introdução de peças de teatro na comunidade, as crianças e os seus 
encarregados de educação puderam apreciar o teatro e fazer actividades físicas, participar em  discussões 
interactivas e fazer trabalhos manuais, experimentando, juntamente com as personagens de teatro, um teste 
de honestidade. Através da referida actividade, as crianças puderam perceber que a honestidade pessoal 
deve começar a partir das condutas quotidianas e apenas a defesa da honestidade pode construir uma 
base sólida de confiança para as crianças crescerem saudavelmente. As associações ficaram satisfeitas com 
este modelo de co-organização e sugerem que, no futuro, o CCAC venha a realizar actividades do mesmo 
género, com vista a aprofundar as acções de sensibilização para a integridade na comunidade.

Cooperação com associações para aprofundar  
as acções de sensibilização para a integridade  

na comunidade
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2. 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 
15	 de	 Novembro	 e	 31	 de	 Dezembro,	 uma	 série	 de	 actividades	
de divulgação sob o tema “Seu direito, seu papel: Diga não à 
corrupção”, incluindo a produção do novo vídeo promocional 
sob aquele tema, o lançamento da página electrónica temática, 
a realização de actividade de recolha de trava-línguas criativas, a 
elaboração de infografias, a transmissão de anúncios ou vídeos 
de promoção na rádio, no aplicativo móvel, nos autocarros e nos 
ecrãs televisivos públicos dos serviços públicos, a fim de chamar 
a atenção dos cidadãos de Macau para que, independentemente 
do sexo, idade ou profissão, todos possam desempenhar um papel 
activo assumindo uma atitude de “tolerância zero” relativamente à 
corrupção, e ter coragem para apresentar queixas ou participações 
dizendo não à corrupção. 

 A actividade de recolha de trava-línguas criativas tinha 
os temas de “tolerância zero sobre a corrupção” e “estímulo aos cidadãos para apresentar queixas ou 
participações	pessoalmente	no	CCAC”	e,	durante	o	prazo	de	15	a	30	de	Novembro,	registou-se	a	recolha	de	
trava-línguas através da Internet. Foram recolhidas 437 trava-línguas com a participação de 326 pessoas. Na 
actividade, o CCAC seleccionou 20 trava-línguas para serem premiadas e estas serão utilizadas em acções 
de sensibilização no futuro.

3. Participação nas actividades comunitárias

 Em 2021, devido à epidemia, algumas actividades comunitárias foram suspensas. No entanto, o CCAC 
continuou, sempre que possível, a participar em actividades comunitárias, incluindo na instalação de tendas 
de jogos no Bazar do Dia Internacional de Criança 2021, a fim de aproveitar os jogos para sensibilizar e 
promover a consciência da integridade junto dos cidadãos, especialmente, junto das crianças. Além disso, 
o CCAC organizou, activamente, os seus trabalhadores e os voluntários para a participação na “Marcha de 
Caridade online para Um Milhão”.

Lançamento de actividades criativas de 
divulgação para assinalar o “Dia Internacional 

contra a Corrupção” das Nações Unidas
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4. Sensibilização para a integridade junto da comunidade

 Em 2021, o CCAC recebeu 6 entidades 
e associações em visitas à Delegação na 
Areia Preta, incluindo o Instituto Politécnico 
de Macau (ou seja, a actual Universidade 
Politécnica de Macau), o Colégio Memorial 
Moon Chun da Universidade de Macau, a 
Equipa de Voluntários Juvenis da “Força motriz 
para a divulgação jurídica” da Direcção dos 
Serviços de Assuntos de Justiça, a Associação 
dos Estudantes de Direito da Ásia – Sector de 
Macau (Universidade de Macau), a Escola Hou 
Kong, bem como os familiares de funcionários públicos organizados pela Divisão de Apoio Social à Função 
Pública da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública. Através de realização de palestras e 
visitas às instalações educativas da Delegação, os participantes aprofundaram os seus conhecimentos sobre 
o CCAC.

5. Acções de divulgação na comunicação social

 O CCAC tem vindo a recorrer a diversos meios, nomeadamente, a vários tipos de publicidade, à 
divulgação de notícias, à Internet e aos novos meios de comunicação social, para promover a consciência 
da integridade, estimular os cidadãos para apresentarem queixas e participações relativas à corrupção, 
bem como para apoiarem a construção de uma sociedade íntegra em Macau. Além disso, o CCAC continua 
a reforçar a divulgação nos novos meios de comunicação, para que as informações sobre a integridade 
possam chegar mais rapidamente e com maior exactidão ao público-alvo. Em 2021, o CCAC continuou a 
enviar infografias, com conteúdo diverso, através da sua conta de WeChat, com o objectivo de transmitir, de 
forma animada, aos cidadãos informações sobre o CCAC e a integridade. É de referir que mais de 126 mil 
pessoas leram as informações da conta de WeChat do CCAC e o número de seguidores da mesma conta de 
WeChat já atingiu mais de 10 mil. 

Visitas de instituições e associações a fim de aprofundar  
os conhecimentos da sociedade sobre as acções de  

promoção da integridade
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6. Grupo de Voluntários para uma Sociedade Limpa

 O CCAC concluiu, em 2020, o processo 
de recrutamento de novos elementos para o 
“Grupo de Voluntários para uma Sociedade 
Limpa” e o “Grupo de Voluntários para uma 
Sociedade Limpa – grupo de voluntários 
integrando pais e filhos”. Em 2021, os 
voluntários continuaram a prestar apoio activo 
ao CCAC na realização de diversas acções 
de sensibilização. Mais de 200 voluntários 
participaram nas 22 sessões de actividades 
organizadas pelo CCAC, incluindo nas acções 

de formação, nas visitas e nos trabalhos de promoção. O ano de 2021 foi o ano da realização de eleições 
para a Assembleia Legislativa, pelo que os elementos do “Grupo de Voluntários para uma Sociedade Limpa” 
participaram, pessoalmente, nas acções de sensibilização para eleições limpas, por exemplo, na prestação de 
auxílio na realização de concursos, na colocação de postos de promoção nas ruas, na distribuição de folhas 
de divulgação aos cidadãos e na filmagem de vídeos de sensibilização. Os voluntários desempenharam o 
seu papel na divulgação da consciência de eleições limpas junto da comunidade.

 No intuito de agradecer o apoio prestado pelos elementos do “Grupo de Voluntários para uma 
Sociedade Limpa” ao longo dos anos na construção de uma sociedade íntegra em Macau, o CCAC organizou, 
especificamente, em Novembro, uma cerimónia de atribuição de louvores ao Grupo de Voluntários para 
uma Sociedade Limpa 2021 – “Andamos juntos no caminho para a integridade”, premiando voluntários 
excelentes que ajudaram activamente em vários trabalhos de sensibilização desenvolvidos pelo CCAC nos 
últimos dois anos.

Prestação de apoio na realização de diversas acções de 
sensibilização pelos elementos do “Grupo de Voluntários  

para uma Sociedade Limpa”

Cerimónia de atribuição de louvores ao Grupo de Voluntários para uma Sociedade 
Limpa 2021 – “Andamos juntos no caminho para a integridade”
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