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A All4Integrity é uma Associação apartidária e é a primeira e
única Associação global de origem portuguesa criada para a
promoção de uma cultura de integridade em Portugal e tornou-
se uma iniciativa com programas e soluções para a prevenção e
combate à corrupção.

A All4Integrity iniciou o programa RedEscolas AntiCorrupção
no qual promove junto dos jovens o bem comum, levando a um
processo de conscientização que favorece a disseminação de
uma cultura de integridade em Portugal.

O que é o Programa RedEscolas Anticorrupção?



02
Topico  2



!Corrupção 
! Lobbying
!Conflito de interesses
! Tráfico de influência
! Suborno 
! Transparência
! Integridade 
! Ética

Temas Relacionados 



O que é a corrupção?

Corrupção é um ato de quem oferece dinheiro a outra 
pessoa, com a intenção de a subornar, buscando obter algum 
privilégio ou benefício.

Os dois tipos de corrupção mais comuns são:

➢ A corrupção ativa acontece quando a pessoa, para seu 
benefício ou para benefício de outra pessoa, faz uma oferta, 
promessa ou propõe um benefício de qualquer natureza, em 
troca de um favor.

➢ A corrupção passiva acontece quando a pessoa que aceita 
receber dinheiro ou outro benefício de qualquer natureza, 
para cumprir ou omitir certos atos.



Índice de Perceção De Corrupção Mundial: 

Elevado IPC
Medio IPC
Baixo IPC
Sem dados



Índice de corrupção em Portugal



Lobbying é a atividade de influência que busca interferir
diretamente nas decisões do poder público em favor de causas ou
objetivos.

Existem três tipos de atuação:

➢ Lobbying direto : consiste na apresentação direta da
proposta defendida pelo lobista ao grupo com poder de
decisão;

➢ Lobbying de topo : consiste em atuar acima da decisão direta
do grupo alvo, fazendo pressão sobre as chefias dos
decisores;

➢ Lobbying de base : consiste em divulgar um tema através
dos meios de comunicação, de modo a criar uma pressão da
opinião pública

➢ Pena: um ano de prisão e multa

Lobbying

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_alvo&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o


! O conflito de interesses é uma
situação gerada pelo confronto
entre interesses públicos e
privados, que pode comprometer
o interesse coletivo ou
influenciar, de maneira imprópria,
o desempenho da função.

Conflito de interesses



Tráfico de Influência

! Tráfico de influência consiste na 
prática ilegal na qual uma pessoa se 
aproveita da sua posição 
privilegiada dentro de uma empresa 
ou entidade, para obter favores ou 
benefícios para si própria ou 
terceiros, geralmente em troca de 
favores ou pagamento.

! Pena: Reclusão, de 2 a 5 anos, e 
multa

https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enPT877PT877&sxsrf=ALiCzsac2B3TRsbopKn45_7x4cY8ZrJv-Q:1667985971825&q=Reclus%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDKqii8pSVrEyhmUmpxTWnx4cT4A5hiDOhsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiK6dz646D7AhUK44UKHWkYARUQmxMoAXoECEoQAw


Suborno
! O suborno, é a prática de prometer, pagar a

uma autoridade, qualquer quantidade de
dinheiro ou quaisquer outros favores para que
a pessoa em questão deixe de se portar
eticamente com seus deveres profissionais.

! É um crime na maior parte dos quadros
jurídico-legais de todo o mundo.

! Pena: Prisão até três anos ou pena de multa

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime


Transparência Integridade Ética
Transparência é uma 

característica no qual os 
governos, empresas, 

organizações e indivíduos 
são abertos na divulgação 

clara e honesta de 
informações, regras, planos, 

processos e ações

Integridade significa a 
qualidade de alguém ou algo 

a ser integre, de conduta 
reta, pessoa de honra, ética, 
educada, cuja natureza de 

ação nos dá uma imagem de 
inocência, pureza ou 

castidade.

Ética é o conjunto de 
padrões e valores morais 
de um grupo ou indivíduo 

que procura justificar a 
moralidade de uma ação e 
distinguir as ações morais 

das ações imorais e 
amorais.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Honra
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inoc%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pureza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castidade


OBRIGADO
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