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O PROJETO
● Iniciativa All4Integrity que procura incentivar os alunos a 

participar futuramente na democracia do nosso país, 
como bons cidadãos

● Este programa vem reforçar o disposto na Estratégia
Nacional de Combate à Corrupção, que nomeou como
principal estratégia no combate à corrupção, a prevenção

● Atinge um dos tópicos no “Perfil do aluno à saída da 
escolaridade obrigatória”
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Objetivo
Dar a conhecer a toda a comunidade escolar o que é a 
corrupção, e como podemos combatê-la. 



Temas 
2022/23 
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Temas 2022/23

Genericamente fala-se em corrupção quando uma
pessoa, que ocupa uma posição dominante, aceita
receber uma vantagem indevida em troca da 
prestação de um serviço.

CORRUPÇÃO



Temas 2022/23

Definido no âmbito da ciência política como a 
influência em determinado procedimento de 
tomada de decisões políticas, em conformidade a 
uma orientação e interesse, seja ele social ou
económico.

LOBBYING



Temas 2022/23

É um cenário de diversas instâncias no qual um 
julgamento profissional é indevidamente analisado, 
com base em interesses que não são os primários. 
Ocorre quando se dá preferência a um interesse 
secundário no resultado de determinada ação.

CONFLITO DE INTERESSES



Temas 2022/23

Consiste na prática ilegal de uma pessoa se 
aproveitar da sua posição privilegiada dentro de 
uma empresa ou entidade, ou das suas conexões
com pessoas em posição de autoridade, para obter
favores ou benefícios para si própria ou terceiros, 
geralmente em troca de favores ou pagamento.

TRÁFICO DE INFLUÊNCIAS



Temas 2022/23

É um ato ilícito que consiste na ação de induzir
alguém a praticar determinado ato em troca de 
dinheiro, bens materiais ou outros benefícios
particulares.

SUBORNO



Características de um 
bom cidadão:



Temas 2022/23

De caráter universal, trata do estudo dos juízos de 
apreciação referentes à conduta humana, 
suscetível de qualificação do ponto de vista do 
bem e do mal.

ÉTICA



Temas 2022/23

É o desejo de informar tudo aquilo que, no plano
empresarial (por exemplo), possa afetar
significativamente os interesses dos stakeholders*

TRANSPARÊNCIA

*Stakeholders- aqueles que 
exercem uma maior
influência na empresa onde
trabalham, por exemplo, os
investidores



Temas 2022/23

Pode ser descrita como honradez, pureza ou
inocência. Pode designar uma atitude de 
plenitude moral, sendo a característica de uma
pessoa incorruptível.

INTEGRIDADE



O que podes 
fazer?  
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O que podes fazer?

Se vires alguma situação de corrupção no teu dia a dia, por favor, 
DENUNCIA:

● À Polícia Judiciária;
● Ao Ministério Público;
● A outra autoridade judicial e policial;

Através de um formulário eletrónico, disponível no portal da 
Procuradoria-Geral da República, de forma oral apresentando-se a 
uma das autoridades em cima mencionadas, ou de forma escrita.  



20 mil milhões €,  
são gastos por 
ano na corrupção

8-10% do Produto Interno Bruto

SABIAS 
QUE?



Notícias sobre os temas apresentados
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