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1. FUNDAMENTOS
O programa RedEscolas AntiCorrupção - escolas que nos inspiram uma cultura de integridade é uma
iniciativa da Associação All4Integrity que procura promover, no quadro dos valores de uma democracia
participativa, o desenvolvimento de uma cidadania esclarecida e ativa, em contexto local, junto dos jovens
em idade escolar.
Este programa vem reforçar o disposto na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção que elegeu a
prevenção como prioridade central do combate à corrupção e a Educação para a Cidadania como um dos
lugares centrais para “Melhorar o conhecimento, a formação (...) em matéria de transparência e
integridade”, assim como o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatório que sublinha a importância
de desenvolver o pensamento critico e autónomo e do trabalho interdisciplinar e cooperativo.
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1. FUNDAMENTOS
COMO SE COMBATE A CORRUPÇÃO A PARTIR DA ESCOLA?
CONCEITOS

ATORES

CONSCIENCIALIZAÇÃO

Aprender a linguagem (ex:
corrupção, lobbying, conflito
de interesses, tráfego de
influências, suborno, ética,
transparência, integridade;
nepotismo), ...

Conhecer os elementos/agentes
relacionais incluídos nos
conceitos (ex: pessoas,
organizações, instituições, meio
ambiente).

Avaliar as consequências diretas e
indiretas das práticas de corrupção,
nomeadamente os custos
económicos e sociais, as perdas,
as desigualdades e injustiças,
entre outros.

IMPACTO(S)

AÇÃO

INDIVIDUAL: alteração de comportamentos;
ESCOLAS: novos currículos (ou abordagens
pedagógicas) sobre o tema;
COMUNIDADE: desenvolvimento de uma cultura de
integridade;
PAÍS: referência mundial no combate à corrupção.

Promover condições que
permita aos alunos ter um
contacto mais estreito com
pessoas e instituições e daí
desenvolverem práticas de
cidadania individual e coletiva.
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2. UMA REDE QUE NASCEU EM 2021/2022
17 ESCOLAS PARTICIPANTES
8 Escolas privadas
7 Escolas públicas
2 Escolas com contrato de associação
1350 aluno(a)s
28 professore(a)s

ÁREAS DISCIPLINARES

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
Portugal Continental: 15 Escolas
Portugal Insular: Madeira - 1 Escola
Território internacional: Macau - 1 Escola

SELOS DIGITAIS
PRATA: 6 Escolas
OURO: 11 Escolas

ANOS DISCIPLINARES
Ensino Básico (8º e 9º ano): 16 turmas
Ensino Secundário: 51 turmas
Ensino Profissional: 5 turmas

CERIMÓNIA FINAL

Todas as áreas curriculares
disciplinares, com especial destaque
para a disciplina de Português,
Filosofia e Geografia
Educação para a Cidadania

6 de junho de 2022
Programa aqui
Fotos aqui
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3. PLANO DE AÇÃO 2022/2023
INTERDISCIPLINARIEDADE
A aplicação do programa RedEscolas AntiCorrupção pode ser implementado por qualquer área curricular
disciplinar reconhecendo, no entanto, o papel determinante dos/as diretores/as de turma na dinamização
das atividades, especialmente no âmbito da Educação para a Cidadania, como é o caso dos Domínios de
Autonomia Curricular (DAC).

FLEXIBILIDADE
As propostas que são sugeridas poderão ser adoptadas e/ou ajustadas às características de cada escola,
turma e/ou área curricular disciplinar.

DESTINATÁRIOS
Alunos(as) entre o 9º e o 12º anos;
Ensino público e privado;
Ensino regular e profissional;
Todos os anos de escolaridade e tipologias de ensino (público, privado, regular, profissional, internacional)
que se considere exequível a aplicação do plano de ação apresentado.
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3. PLANO DE AÇÃO 2022/2023
TEMÁTICAS
Corrupção;
Lobbying;
Conflito de interesses;
Tráfico de influências;
Suborno;
Ética;
Transparência;
Integridade;
Outros temas adjacentes.

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canavezes | 1ª Edição da RedEscolas AntiCorrupção - 2021/22.

4. PORQUÊ O TEMA DA CORRUPÇÃO?
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A Corrupção é a principal causa do atraso no
desenvolvimento e da prevalência de
desigualdade económica e social em Portugal.
André Corrêa d'Almeida, Presidente da Associação All4Integrity
in Fronteiras XXI, Fundação Francisco Manuel dos Santos , 18-03-2021.
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OS NÚMEROS DA CORRUPÇÃO
30%

60%

dos cidadãos europeus paga subornos ou usa
ligações pessoais para ter acesso a serviços
públicos em áreas como a saúde ou a educação,
o equivalente a mais de 106 milhões de pessoas
espalhadas pelos 27 países alvo de inquérito.

dos portugueses considera que o desempenho
do governo no combate à corrupção é mau.

40%
dos portugueses considera que a corrupção
aumentou em 2020.

58%
dos portugueses tem medo de sofrer represálias
se denunciar casos de corrupção.

1/3
dos europeus considera que a corrupção
está a piorar no seu país.

85%
dos portugueses acredita que as pessoas comuns
podem fazer a diferença no combate à corrupção.
FONTE: Barómetro Global da Corrupção, Transparência Internacional, 2021

10

QUANTO CUSTA A CORRUPÇÃO EM PORTUGAL?
ORÇAMENTO DO ESTADO - 2021
CORRUPÇÃO

SAÚDE

18,2 MIL MILHÕES
DE EUROS

12,6 MIL MILHÕES
DE EUROS

CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR

3 MIL MILHÕES DE
EUROS

JUSTIÇA

AGRICULTURA

1,5 MIL MILHÕES
DE EUROS

1,2 MIL MILHÕES
DE EUROS

Colégio do Sagrado Coração de Maria - Fátima

5. REDESCOLAS ANTICORRUPÇÃO: MISSÃO POSSÍVEL!

| 1ª Edição da RedEscolas AntiCorrupção - 2021/22.
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2022/2023 - MISSÃO: EDUCAR PARA A INTEGRIDADE
OPERACIONALIZAÇÃO - linhas gerais
Cada Escola deverá manifestar a sua intenção em aderir ao programa RedEscolas AntiCorrupção através da
submissão do Formulário de Adesão , disponível no site da All4Integrity a partir de 13 de setembro de 2022;
O formulário deverá ser assinado e autenticado pela Direção Pedagógica da Escola/Agrupamento;
Cada Escola escolhe participar apenas na MISSÃO #1 e #2 OU em TODAS AS MISSÕES propostas;
No decorrer das Missões, cada Escola tem de apresentar publicamente os trabalhos/projetos desenvolvidos
(ex: redes sociais, sites, blogs, teatros, exposições, outros,...);
No final da MISSÃO #2 e da MISSÃO #3 cada Escola tem de submeter as evidências (plano de ação,
fotografias, vídeos, áudio, outros) dos projetos desenvolvidos;
As evidências serão validadas por um Júri, constituído para o efeito, de acordo com os critérios presentes no
Regulamento.
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2022/2023 - MISSÃO: EDUCAR PARA A INTEGRIDADE
OPERACIONALIZAÇÃO - linhas gerais
Cada MISSÃO é orientada de acordo com as seguintes pistas:
CONCEITOS
METAS
PROPOSTAS DE ATIVIDADES
PROPOSTA DE RECURSOS
CALENDARIZAÇÃO
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2022/2023 - MISSÃO: EDUCAR PARA A INTEGRIDADE
OPERACIONALIZAÇÃO - linhas gerais
As pistas referentes às ATIVIDADES são apenas um ponto de partida. As Escolas/Professores(as) têm a
liberdade de implementar outras desde que atinjam os objetivos propostos.
Relativamente aos RECURSOS para a implementação das diferentes Missões as Escola, Professores(as),
Alunos(as) poderão:
Criar os seus próprios recursos, de acordo com as disciplinas diretamente envolvidas;

E / OU
Operacionalizar os materiais didáticos disponibilizados pela equipa da RedEscolas
AntiCorrupção no site da Associação All4Integrity.
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2022/2023 - MISSÃO: EDUCAR PARA A INTEGRIDADE
OPERACIONALIZAÇÃO - linhas gerais
No final da 2ª edição do programa RedEscolas AntiCorrupção realizar-se-á a Cerimónia Final na qual será
entregue a cada escola participante e de acordo com o Regulamento:
Certificado de Escola Embaixadora

Selo digital
A cada professor(a) e aluno(a) será atribuído:
Cartão de identidade 'Embaixador / Embaixador Júnior RedEscolas AntiCorrupção'

Cerimónia Final da 1ª Edição da RedEscolas AntiCorrupção - 2021/22 (c) Alexandra Paramês.

6. MISSÕES
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MISSÃO #1 - CONHECER PARA AGIR
RedEscolas AntiCorrupção - Escolas que nos inspiram uma cultura de
integridade
Conhecer o programa RedEscolas AntiCorrupção - objetivos, processo de
implementação;
Divulgar o programa RedEscolas AntiCorrupção à comunidade educativa.
Nas reuniões de Direção da Escola; Conselho Pedagógico; Departamentos;
Professores(as) / Diretores(as) de Turma; Assembleias de Turma,
Encarregados de educação...
Comunicação online (site e redes sociais da Escola, email, outros).
Documento de divulgação do programa e os vídeos promocionais disponíveis
aqui.
Entre julho e setembro de 2022.

Projeto do Grande Colégio Universal (Porto),
1ª Edição da RedEscolas AntiCorrupção (2021/22).
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MISSÃO #2 - D'OLHO NA CORRUPÇÃO
Corrupção | Transparência | Integridade | Ética | Lobbying / Conflito de
interesses | Tráfego de influências | Suborno (...)
Distinguir a terminologia associada à prática da corrupção;
Reconhecer a diversidade de significados tendo em conta a regiões do globo
que é analisada;
Analisar os números (nacionais e internacionais) do impacto da corrupção no
desenvolvimento social e económico;
Conhecer os principais obstáculos que dificultam o combate à corrupção;
Conhecer as principais instituições (nacionais e internacionais) que estudam,
investigam e combatem a corrupção;
Promover a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos relacionados com
a Literacia Financeira;
Avaliar a importância de celebrar o Dia Internacional Contra a Corrupção (9 de
dezembro).

Projeto do Externato Dom Fuas Roupinho (Nazaré),
1ª Edição da RedEscolas AntiCorrupção (2021/22).
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MISSÃO #2 - D'OLHO NA CORRUPÇÃO
Realizar trabalhos individuais e/ou de grupo;
Pesquisar sobre o conceito de Corrupção, Transparência Integridade e Ética,...;
Pesquisar de notícias, dados estatísticos, leis, discursos sobre a #Corrupção;
Promover debates sobre a corrupção em Portugal;
Apresentar propostas de estratégias anticorrupção;
Apresentar propostas de planos de transparência para diferentes instituições;
Simular uma sessão parlamentar sobre estratégias de combate à corrupção;
Criar o logotipo da escola - 'Escolas que inspiram uma cultura de integridade'.
Vídeos promocionais disponíveis aqui e os materiais didáticos disponíveis aqui.

Entre 13 de setembro e 9 de dezembro de 2022.
Projeto do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral
(Sobral Monte Agraço), 1ª Edição da RedEscolas AntiCorrupção (2021/22).
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MISSÃO #3 - CIDADÃO EM AÇÃO: por uma cultura de integridade
Poder local | Poder central | Estratégias de combate à corrupção |
Contactar com o Poder Local no que diz respeito à respetiva organização e
práticas de transparência e combate à corrupção E/OU Contactar com o Poder
Central no que diz respeito à respetiva organização e práticas de transparência
e combate à corrupção;
Celebrar a semana da Liberdade (de 24 a 28 de abril).
Entrevistar um responsável político (Junta de Freguesia e/ou Câmara
Municipal);
Analisar os níveis de transparência e boas práticas quanto à contratação de
funcionários/serviços; às receitas e despesas; à valorização da participação
cívica;
Investigar casos de corrupção na Freguesia/ Concelho / Distrito;
Promover a atividade “Braço direito – Um dia com o Presidente / Vereador”;

Projeto da Escola Profissional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural de Marco de Canavezes,
1ª Edição da RedEscolas AntiCorrupção (2021/22).
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MISSÃO #3 - CIDADÃO EM AÇÃO: prevenir para desenvolver
(Continuação)
Analisar o site e/ou redes sociais dos partidos quanto à importância dada aos
assuntos: corrupção, transparência, integridade;
Analisar o site e/ou redes sociais dos partidos quanto às seguintes evidências:
transparência da informação sobre a organização do partido (elementos
constitutivos, funções que ocupam,...), transparência da informação quanto ao
orçamento do partido (receitas e despesas);
Analisar o site e/ou redes sociais dos partidos quanto à referência dos temas
corrupção, transparência e integridade;
Analisar o site da Assembleia da República quanto à transparência seguintes
dados: faltas/ presenças dos deputados; o estatuto do deputado / funções que
acumula; iniciativas de debate propostas-lei por parte de partido e deputados.
Materiais didáticos disponíveis aqui.
Projeto do Colégio de Nossa Senhora da Bonança (Vila Nova de Gaia), 1ª
Edição da RedEscolas AntiCorrupção.

Entre 3 de janeiro e 28 de abril 2023.

Trabalho da Escola Secundária José Gomes Ferreira (Lisboa) | 1ª Edição da RedEscolas AntiCorrupção (2021/22).

7. CRONOGRAMAS
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CRONOGRAMA - MISSÃO #1

Julho

Agosto

Setembro

Divulgação/Apresentação do programa;
RedEscolas AntiCorrupção - escolas que nos inspiram uma cultura
de integridade à Comunidade Educativa.
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CRONOGRAMA - MISSÃO #2

13 set - 9 dez
MISSÃO #2

13 set-31 out
Submissão da
adesão da Escola;
Submissão do
nome dos(as)
professores(as) e
aluno(as)
participantes

5-9 dez
Apresentação
pública dos
trabalhos
desenvolvidos
na MISSÃO #2

9 dez
DIA
INTERNACIONAL
CONTRA A
CORRUPÇÃO

10-30 dez
Submissão das
evidências dos
trabalhos/projeto
s desenvolvidos
pelas Escolas
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CRONOGRAMA - MISSÃO #3

3 jan-28 abril
3-31 jan
MISSÃO #3 Júri - Validação
das evidências da
MISSÃO #2

24-28 abr
1-5 maio
6-26 maio
2 jun
SEMANA DA
Submissão das Júri - Validação das CERIMÓNIA
LIBERDADE
evidências dos
evidências da
FINAL
Apresentação trabalhos/projetos
MISSÃO #3
(local a definir)
pública dos
desenvolvidos
trabalhos
pelas Escolas
desenvolvidos
durante a
MISSÃO #3

Cerimónia Final da 1ª Edição da RedEscolas AntiCorrupção (c) Rui Costa.

8. MENSAGEM FINAL
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MENSAGEM FINAL
A equipa da RedEscolas AntiCorrupção procurará acompanhar e apoiar todo o trabalho que será
desenvolvido por cada Escola;
Procuraremos dar visibilidade nas redes sociais da All4Integrity dos projetos desenvolvidos em cada Escola;
Disponibilizaremos materiais didáticos disponíveis no site e na página de Youtube da All4Integrity;
Toda a informação relativa ao tratamento de dados pessoais de texto e imagem para efeitos do Regulamento
Geral de Proteção de Dados (RGPD) está disponível no anexo do Regulamento;
Para dúvidas, esclarecimentos, comentários e sugestões os intervenientes poderão contactar a equipa da
RedEscolas através do email redescolas@all4integrity.org;

Não deixes de acompanhar a nossa atividade. Clica em cada um dos ícones para saberes mais.

Cerimónia Final da 1ª Edição da RedEscolas AntiCorrupção - 2021/22 (c) Alexandra Paramês.

