C2: Corrupção e governação -2

Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

C2 REVELAR AS BOAS PRÁTICAS

Crianças e
jovens

Combater o suborno

Clima e
ambiente

Num relance

Saúde e
VIH

Esta ferramenta explica algumas das formas pelas quais as comunidades podem começar a
combater o suborno.

Gestão de
risco de
desastres

Corrupção e
governação

Descrição breve

Discriminação e
inclusão

O suborno é injusto e está errado. Afecta
toda a gente, mas são as pessoas pobres
as que mais sofrem. Leva à má qualidade
de serviços públicos como hospitais,
escolas e estradas. Leva também ao acesso desigual a estes serviços, porque as pessoas
com disponibilidade para pagar um suborno têm frequentemente um acesso mais rápido ao
serviço. Prejudica também o Estado de direito, tornando, portanto, mais instáveis
comunidades e países inteiros. Impede as empresas de fazerem o seu trabalho ou de serem
capazes de pagar melhores salários ou de implementar melhores condições de trabalho.

Comida e
meios de
subsistência

Consulte a Ferramenta A1 - Revelar a
corrupção: informação para os
facilitadores para compreender melhor o
suborno e os seus impactos e o que a Bíblia
diz sobre o suborno.

Género e
violência
sexual

Porquê utilizar esta
ferramenta?

Conflito e
construção
da paz

Há diversas formas de agir contra o suborno ao nível local. Tais formas incluem:
 Questionar qualquer aceitação cultural do suborno.
 Sensibilizar para a necessidade de recusar participar no suborno, por exemplo através
de sermões, lições na escola, comunicação social local, cartazes, teatro comunitário e
debates na comunidade.
 Proporcionar meios de denunciar anonimamente o suborno, por exemplo através de
“caixas de denúncia de suborno” ou sítios da Internet.
 Reuniões com políticos para apelar à mudança.

Explicação das palavras que utilizamos

Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT
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Água,
saneamento
e higiene

Migração e
tráfico de
pessoas

Influenciar
responsáveis

Anónimo – quando o nome e a identidade de uma pessoa não são conhecidos
Suborno - oferecer, dar ou prometer dinheiro ou outra vantagem para incentivar
alguém a desempenhar as suas funções ou actividades de modo impróprio. Pode ser
iniciado pela pessoa que oferece o suborno, ou por aquele que deseja recebê-lo.
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Exemplos de suborno
Sensibilização
Crianças e
jovens

O suborno envolve dar dinheiro para obter uma vantagem injusta. Exemplos de razões
pelas quais as pessoas podem pagar um suborno incluem:
 para obter uma certidão ou um passaporte sem seguir o procedimento devido
 para que seja ignorado um acto ilegal
 para aceder injustamente a um serviço mais rapidamente que as outras pessoas
(como seja para inscrever crianças na escola ou obter acesso a tratamento médico)
 para evitar ser multado por um polícia de trânsito

Clima e
ambiente

Receios e desafios

Conflito e
construção
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Corrupção e
governação
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Discriminação e
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violência
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Por vezes, as pessoas sentem que não podem evitar envolver-se em corrupção (por
exemplo, aceitando um suborno) ou que não podem fazer nada contra a corrupção,
porque receiam pela sua segurança, ou pela segurança das suas famílias. Combater a
corrupção é, porém, de importância crucial. Os receios e riscos que as pessoas
enfrentam dependem do contexto. É importante estar consciente de quaisquer riscos
envolvidos no combate à corrupção e tentar reduzir esses riscos. Estas são algumas
medidas para ajudar a ultrapassar dificuldades e receios:
 Conheça os seus direitos e saiba quem contactar caso venha a sofrer qualquer
perseguição.
 Tente centrar-se nas coisas que estão erradas num sistema ou processo, em vez de
em quem especificamente é culpado. Tanto quanto possível, centre-se naquilo que
necessita de ser feito, dando exemplos de boas práticas.
 Respeite aqueles que detêm o poder e dê-lhes explicações claras daquilo que está a
ser feito.
 Tanto quanto possível, estabeleça redes e ligações com outros grupos e
organizações locais como OBC e ONG.
 Tente estabelecer boas relações com a administração e/ou a polícia local.
 Trabalhe com a comunicação social. Isto tornará mais visível o seu trabalho de
combate à corrupção e permitirá que a comunicação social trabalhe consigo e
desempenhe o seu papel na luta contra a corrupção (consulte a Ferramenta C1:
Trabalhar com os meios de comunicação social).

Saúde e
VIH

Consulte também o Kit de ferramentas de advocacy da Tearfund (veja “Para mais
informação”, mais adiante) que tem um capítulo muito útil sobre Riscos,
preocupações e desafios.

Influenciar
responsáveis
Migração e
tráfico de
pessoas
Água,
saneamento
e higiene
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Como poderá sensibilizar a sua comunidade para os danos causados pelo suborno e
para a necessidade de recusar participar nele?
 Poderão os pregadores falar disso nos seus sermões?
 Poderão os professores ensinar sobre isso nas escolas?
 Poderá você utilizar a comunicação social (por ex. as estações de rádio locais) para
sensibilizar e divulgar métodos de denunciar a corrupção? (Consulte a Ferramenta C1 Trabalhar com os meios de comunicação social)
 Poderá criar cartazes com uma mensagem simples?
 Poderá escrever uma peça de teatro sobre o suborno e representá-la em reuniões da
comunidade ou noutros locais públicos? (Consulte a Ferramenta C1 - Escrever uma
peça de teatro comunitário)

Corrupção e
governação

Conflito e
construção
da paz

É, por isso, importante que qualquer aceitação cultural do suborno seja questionada. Nos
locais em que o suborno é aceite, será importante sensibilizar para os impactos do suborno
e para a necessidade de recusar participar nele.

Discriminação e
inclusão

O suborno tem muitos impactos negativos. Por exemplo:
 debilita a governação justa e estável
 enfraquece o Estado de direito, visto que as pessoas podem “comprar” a sua fuga à
justiça
 leva à má qualidade de serviços públicos como hospitais, escolas e estradas
 leva a um acesso desigual aos serviços públicos, visto que aqueles que têm
disponibilidade para o fazer podem pagar um suborno para passar à frente dos outros e
aceder mais rapidamente ao serviço.

Comida e
meios de
subsistência

Questionar a aceitação cultural e sensibilizar

Género e
violência
sexual

Há diversas formas de mudar uma cultura de suborno. Apresentamos a seguir algumas
sugestões daquilo que pode ser feito ao nível da comunidade:

Saúde e
VIH

O que fazer

Influenciar
responsáveis



Quando abordar problemas de suborno ou qualquer outra forma de corrupção, tente
estabelecer redes e ligações com outros grupos e organizações locais como OBC e
ONG. Tente igualmente estabelecer boas relações com o pessoal da administração
e da polícia local.
Ao falar dos problemas com os detentores de poder, tente centrar-se nas coisas
que estão erradas num sistema ou processo, em vez de em quem especificamente
é culpado. Tanto quanto possível, centre-se naquilo que necessita de ser feito,
dando exemplos de boas práticas.

Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT
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Sensibilização

Chaves do sucesso
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Sensibilização

A educação é muito importante no combate ao suborno
Poderá advogar no sentido de incluir nos currículos escolares o ensino sobre o suborno,
os danos causados por ele e a importância de recusar participar nele? Pode
frequentemente demorar uma geração a mudar uma cultura de suborno. Quanto mais
cedo as nossas crianças puderem ser ensinadas sobre os prejuízos que causa, melhor.

Crianças e
jovens
Clima e
ambiente
Conflito e
construção
da paz
Corrupção e
governação

Como poderão as pessoas da sua comunidade ser incentivadas a falar sobre estes
problemas?
Poderá ser útil que as comunidades debatam:
 maneiras de as pessoas evitarem o suborno e recusarem participar nele (por exemplo,
evitando determinados lugares, sabendo onde é possível denunciar o suborno, não se
envolvendo com funcionários corruptos, etc.),
 formas de poderem combater o problema conjuntamente,
 como poderão comunicar em segurança experiências de suborno (fazer uma denúncia), e
 as dificuldades envolvidas na oposição ao suborno e como elas poderão ser
ultrapassadas.

Gestão de
risco de
desastres

Poderiam as pessoas ser incentivadas a assumir um compromisso individual de não
aceitar subornos e denunciar quaisquer ocorrências com que se deparem?

Proporcionar formas de comunicar anonimamente o suborno

Discriminação e
inclusão
Comida e
meios de
subsistência

Formas simples e anónimas de comunicar o suborno podem constituir um método muito
importante de o combater. Existem formas de a sua comunidade comunicar anonimamente
o suborno? Se não existem, poderia a comunidade estabelecer um mecanismo simples,
como:
 uma caixa de denúncia de suborno (ver a seguir)
 uma linha telefónica directa para chamadas anónimas
 um serviço de mensagens de texto/SMS sobre suborno
 um sítio Internet para as pessoas denunciarem anonimamente o suborno

Género e
violência
sexual

As denúncias de suborno podem depois ser mostradas aos líderes locais, ao departamento
de governo local ou à comunicação social e utilizadas para chamar a atenção para os
pontos onde o suborno está a acontecer e necessita de ser combatido.

Saúde e
VIH
Influenciar
responsáveis
Migração e
tráfico de
pessoas
Água,
saneamento
e higiene
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Uma caixa de denúncia de suborno

Clima e
ambiente

Crianças e
jovens

Sensibilização

Este é um método pelo qual as pessoas podem denunciar anonimamente subornos. É
colocada uma caixa num local público (por exemplo, num edifício da igreja ou de uma
escola). Se as pessoas receberem ofertas de suborno, ou se lhes for pedido qualquer
tipo de suborno, podem escrever isso num papel e colocar o papel na caixa. As
denúncias em papel devem incluir a data e o tipo/montante do suborno (por exemplo,
onde lhes foi pedido o suborno e por que razão), mas não devem conter nomes nem
colocar ninguém em risco desnecessário. A informação é recolhida e pode ser passada
aos líderes locais ou à comunicação social.

Conflito e
construção
da paz

Estas caixas têm sido utilizadas em cultos da igreja, com os membros da congregação a
colocarem nelas as suas ocorrências de suborno.

Discriminação e
inclusão

Gestão de
risco de
desastres

Corrupção e
governação

Estudo de caso: um sítio Internet para comunicação de suborno
O sítio Internet Ipaidabribe.com foi criado por uma organização da sociedade civil na
Índia. Dá às pessoas de toda a Índia a oportunidade de comunicar anonimamente as
suas experiências de suborno. Desde que foi criado, foram comunicados milhares de
experiências de suborno e algumas pessoas disseram ter evitado pagar subornos
mencionando o sítio Internet aos funcionários que os pediam.
Fonte: Tearfund (2012) Por que defender e promover direitos na área de governança e
corrupção?

Saúde e
VIH

Género e
violência
sexual

Comida e
meios de
subsistência

Reuniões com políticos destinadas a apelar para a mudança.
Seria possível uma reunião entre um grupo da sua
comunidade e o representante político local? O
grupo poderia falar das preocupações da
comunidade sobre o suborno e explicar ao
representante por que motivo esta questão é
importante. Poderiam sugerir medidas que
pudessem ser tomadas para combater o suborno
na sua localidade.

Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT
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Migração e
tráfico de
pessoas

Influenciar
responsáveis

Consulte a Ferramenta C1 – Como
tirar o máximo partido das reuniões
com os decisores.

C2: Corrupção e governação -2
C2 COMBATER O SUBORNO

Para mais informação
Sensibilização




Crianças e
jovens

Tearfund (2012) Por que defender e promover direitos na área de governança e corrupção?
https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/research/why_advocate_on_gc_portuguese.pdf
Tearfund (2013) Partner resource: how to get involved in tackling bribery [Recurso de parceiro: como
tomar parte no combate ao suborno]
http://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/research/partner%20resource%20%20how%20to%20get%20involved%20in%20tackling%20bribery.pdf

Clima e
ambiente

Ferramentas relacionadas:

Conflito e
construção
da paz









A1 – Revelar a corrupção: informação para os facilitadores [A1: Corrupção e governação-1]
B – Corrupção (estudo bíblico) [B: Corrupção e governação-1]
B – Trabalho de advocacia (estudo bíblico) [B: Sensibilização-2]
B – Ser defensor e promotor de direitos (estudo bíblico) [B: Sensibilização -3]
C1 – Advocacia – comunicar com as pessoas no poder [C1: Influenciar responsáveis-1]
C1 – Trabalhar com os meios de comunicação social [C1: Influenciar responsáveis-3]
C1 – Como tirar o máximo partido das reuniões com os decisores
[C1: Influenciar responsáveis-4]
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