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Introdução (3 minutos)

• Agradeça a presença dos participantes e apresente-se. Explique que é membro interessado da Rede 
YALI e que deseja iniciar uma importante conversa sobre transparência e integridade na sua comuni-
dade.

• Nota: Lembre-se de ser breve!

Objectivos do Curso (2 minutos) 
Faça uma breve revisão da agenda da sessão e dos objectivos do curso:

• Compreender os benefícios das boas práticas de liderança ou as desvantagens de não o fazer.

• Aprender sobre os diferentes tipos de estruturas institucionais que são essenciais para a boa gover-
nança.

• Iniciar uma discussão sobre como os cidadãos podem viver com integridade.

O Quebra-gelo da Varinha Mágica (10 minutos) 
 
Todos devem estar em círculo e cada um diz o seu nome ao grupo e responde à pergunta: “Se tivesse uma 
varinha mágica, o que mudaria no mundo?” Nota: Dê às pessoas 10 segundos ou mais para responder. 

Actividade de Grupo (10 minutos) 
Esta actividade ajuda-o a determinar a familiaridade do seu grupo com os assuntos de transparência e 
integridade.

• Divida os participantes em grupos de três a cinco pessoas (conforme apropriado para o tamanho do 
evento).

• Diga-lhes que façam uma lista de cinco exemplos de actos que revelam integridade.

• Peça a uma pessoa de cada grupo que leia a sua lista aos outros participantes.

O seu Guia para Moderação de um Debate sobre Liderança 
Responsável com Transparência e Integridade 
 
Pode moderar uma discussão na sua comunidade sobre transparência e integridade 
usando o Curso On-line da Rede YALI de Liderança Responsável com Transparência e 
Boa Governação. Este curso deve ajudá-lo a identificar boas práticas de liderança e, como 
moderador, pode iniciar um diálogo sobre a forma como essas  acções afectam a sua 
comunidade. Visite [yali.state.gov/learns] para mais informações sobre o planeamento de 
uma sessão de YALILearns. 
 
Tempo Total: 85 Minutos 
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Assista à Lição 1: “Porque é que a Transparência e a Boa Governação são 
Importantes” (8 minutos) 
 
Discussão sobre a Definição da Transparência e Integridade (10 minutos) 
Faça estas perguntas aos participantes:

• Quão acessíveis acha que as informações são para o público na sua comunidade? 

• Quais são algumas das práticas de liderança nocivas que já viu na sua comunidade?

• Como acha que a transparência ajudaria a reduzir as práticas nocivas? 
.

Assista à Lição 2: “Institucionalizando a Transparência e a Boa Bovernação” (8 
minutos) 
 
Implementação da Discussão sobre Transparência (10 minutos) 
Faça estas perguntas aos participantes:

• Consegue identificar alguns exemplos das cinco estruturas institucionais no governo do seu país? 

• Que estruturas acha que ajudariam mais a sua comunidade?

• Acha importante a proteção dos denunciantes? Por quê?

Assista à Lição 3: “Começa Consigo Mesmo — Promovendo a Transparência e a Boa 
Governação” (8 minutos) 
 
Discussão sobre Integridade Pessoal (10 minutos) 
Faça estas perguntas aos participantes:

• Se estivesse numa posição de liderança, qual seria o preço de se envolver em práticas prejudiciais?

• De que formas é que os cidadãos podem responsabilizar a liderança pelas suas acções?

• Como é que algumas das leis para promoção da transparência e da integridade de outros países podem 
ser aplicadas onde vive? 
 

Encerramento (3 minutes)

• Agradeça aos participantes a sua presença e reafirme brevemente a importância das práticas éticas.

• Peça aos participantes que se inscrevam na Rede YALI em [yali.state.gov].


