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Parte I:  Pano de fundo e objectivo 

 

1.1 Pano de fundo 

O Instituto de Acção de Social (adiante designado por “IAS”) do Governo da Região Administrativa 

Especial de Macau (RAEM) depois de ter realizado a análise do resultado (Nota 1) do “Estudo sobre 

os Jovens Anónimos” e do “Estudo sobre os Jovens Viciados pela Internet”, verificou que nos 

últimos anos os actos quotidianos, o modelo de vida e as emoções de muitos jovens foram 

influenciados pelos problemas resultantes do “Isolamento” e do “Vicio pela Internet”, em que uma 

parte desses jovens, sentem a incerteza sobre o futuro, falta de objectivos, e assim não tendo noção 

quanto às suas perspectivas e esperança no futuro, optaram por sair menos, permanecendo no 

domicílio na companhia dos computadores. Especialmente são as alterações verificadas no ambiente 

social, que suscitam grande pressão nos jovens, influenciando-lhes directamente o desenvolvimento a 

nível físico e mental, a vida social, os estudos e o emprego. Todavia, a prestação de apoio aos jovens 

com dificuldades de adaptação à sociedade é uma responsabilidade básica da família, da sociedade e 

do Governo, pelo que o IAS decidiu desenvolver o “Programa Piloto dos Serviços a prestar aos 

Jovens Anónimos e com o Vício pela Internet”, no sentido de dar resposta às necessidades especiais 

dos jovens anónimos e viciados pela Internet existentes na sociedade, nomeadamente, no sentido de 

elevar a sua consciência sobre a vida sadia e a atenção dos pais sobre os actos dos filhos.  

Para o efeito, o IAS decidiu lançar publicamente um convite às instituições de serviço social sem fins 

lucrativos para se candidatarem à exploração do “Programa Piloto dos Serviços a prestar aos Jovens 

Anónimos e com o Vício pela Internet”.  

A instituição que venha a ser seleccionada será incumbida da exploração do Programa Piloto e 

apoiada pelo IAS no cumprimento dos objectivos previstos nos pontos 1.3 e 1.4, através da prestação 

do apoio técnico e financeiro, nos termos do presente Regulamento e Decreto-Lei n.° 22/95/M, de 29 

de Maio. 

 

 

 

Nota 1: Poderá ser feito o download do Relatório do “Estudo sobre os Jovens Anónimos” e do “Estudo sobre 

os Jovens Viciados pela Internet” através do website do IAS (www.ias.gov.mo), ou adquiri-lo na 

Divisão de Infância e Juventude, sita na Calçada de St. Agostinho, n.° 19, Centro Comercial “Nam 

Yue”, 10.º andar. 

 

http://www.ias.gov.mo/
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1.2 Destinatários de prestação de serviços 

O presente Programa é baseado no Teoria de Sistemas. A sociedade é como um todo, em que vários 

sistemas se influenciam mutuamente, nomeadamente no que se refere à educação, economia, política, 

trabalho, lazer, cultura, entre outros. Os jovens constituem parte da sociedade e são influenciados a 

todo o momento por esses sistemas. Os jovens estando inseridos na sociedade não podem deste modo 

tomar por si só as decisões. A formação interior do seu estado psíquico, é o resultado do esforço que 

realizam na sua adaptação aos diversos sistemas exteriores. Baseado na teoria de sistemas, os 

desafios que os jovens enfrentam devem ser vistos como um resultado da influência mútua entre o 

sistema da sociedade macroscópica e as características dos jovens. Por isso, os problemas que os 

jovens estão a enfrentar, não devem ser predefinidos como “problemas individuais” ou “problemas 

dos jovens”, mas sim como originados pelos sistemas que abarcam os diversos âmbitos da sociedade. 

A fim de reduzir a responsabilidade dos jovens quanto aos problemas e que estes sejam interpretados 

como sendo patológicos, dever-se-á resolver os problemas dos jovens, começando por intervir a 

partir dos sistemas da sociedade. O presente Programa para além de prestar aconselhamento aos 

jovens com necessidades, também intervém nos sistemas da família, escola, sociedade, no sentido de 

promover o equilíbrio de interacção entre os diversos sistemas com os jovens, apoiá-los a resolver os 

problemas que enfrentam, com o objectivo de influenciar positivamente os jovens anónimos e 

viciados pela Internet, através da promoção do sistema da sociedade, no sentido de reforçar o 

resultado dos serviços. Portanto, os destinatários de prestação de serviços deste Programa englobam: 

1.2.1 Crianças e jovens com idades compreendidas entre 10 e 24 anos que vivem permanentemente 

em Macau, com características de anonimato ou viciados pela Internet.  

1.2.2 Pais, professores, trabalhadores relacionados com a área em causa e o público, entre outros. 

 

1.3 Serviço prestado aos jovens anónimos 

1.3.1 Objectivo do serviço 

Este Programa dá importância ao apoio na reintegração social dos jovens, evitando problematizar os 

jovens anónimos. Portanto, há que descobrir as potencialidades dos destinatários de serviços e 

apoiá-los a utilizar as suas potencialidades individuais para resolver os problemas que estão a 

enfrentar e se encontram escondidos por detrás, para desenvolver activamente a sua imagem, na 

procura dos objectivos de vida. A finalidade do serviço engloba o seguinte: 

1.3.1.1 Através de diversas formas de intervenção, compreender o motivo do isolamento dos jovens, 

descobrindo as suas potencialidades no sentido de resolver as dificuldades que eles enfrentam 
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durante o crescimento.  

1.3.1.2 Dar espaço suficiente para os jovens desenvolverem as suas capacidades desconhecidas ou 

não reconhecidas, a fim de elevar a sua confiança e imagem.  

1.3.1.3 Encorajar os jovens anónimos através da partilha de experiências semelhantes a apoiarem-se 

mutuamente.  

1.3.1.4 Reforçar o conhecimento do público sobre os jovens anónimos, intensificar a discussão 

positiva da sociedade sobre o assunto dos jovens anónimos, a fim de reduzir a possibilidade dos 

jovens serem rotulados de múltiplas formas negativas e, deste modo, possam adaptar-se facilmente à 

sociedade.  

 

1.4 Serviços prestados aos jovens viciados pela Internet  

1.4.1 Objectivo do serviço 

O aparecimento do vício pela Internet, embora tenha a ver com a atracção dos jovens pela Internet, a 

principal causa mais importante tem a ver com os factores psicológicos individuais do jovem. O 

assistente social deverá dar importância às razões pelas quais os jovens se viciam pela Internet e não 

observá-los numa perspectiva patológica para a elaboração do serviço. O serviço tendo como 

objectivo apoiar os jovens a apurar as razões que os conduziram ao vício pela Internet, a planear e a 

desenvolver uma vida activa e enriquecedora, no sentido de reduzir as influências na vida quotidiana 

que uma excessiva utilização da Internet provoca nos jovens. Por isso, os objectivos do serviço 

englobam:  

1.4.1.1 Apoiar os jovens a resolver as dificuldades durante o crescimento, evitando que a Internet 

funcione como uma fuga aos seus problemas. 

1.4.1.2 Alargar e consolidar a rede interpessoal dos jovens, promover uma diversidade de interesses, 

no sentido da adopção de objectivos de vida positiva, reduzindo a dependência dos jovens da 

Internet.  

1.4.1.3 Permitir ao público através da educação e divulgação conhecer correctamente as 

características e motivos do vício pela Internet, no sentido de promover a eficácia da prevenção e 

tratamento do respectivo problema.  
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1.5 Conteúdo do serviço 

1.5.1 Serviço extensivo ao exterior online 

1.5.2 Tratamento de casos 

1.5.3 Trabalho de apoio à família  

1.5.4 Trabalho em grupo 

1.5.5 Educação comunitária  
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Parte II: Realização do “Programa Piloto dos Serviços a prestar aos Jovens Anónimos 

e com o Vício pela Internet” 

  

2.1 Nos termos definidos no presente regulamento, o IAS convida as instituições de serviço social 

que reúnam as condições do ponto 2.3.1.1 para apresentarem um requerimento para a exploração do 

“Programa Piloto dos Serviços a prestar aos Jovens Anónimos e com o Vício pela Internet” (adiante 

designado por “Programa Piloto”) e, em conformidade com o resultado da selecção, proporá ao 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) que a exploração do Programa Piloto 

seja efectuada pela instituição seleccionada. 

 

2.2 Apoio financeiro 

Após a homologação da entidade competente, o IAS irá prestar apoios nas modalidades previstas no 

Decreto-Lei n.° 22/95/M, de 29 de Maio, nomeadamente o apoio financeiro e o apoio técnico, à 

instituição (adiante designada por “instituição gestora”) incumbida da exploração do Programa Piloto, 

a fim de que este seja desenvolvido na forma e no prazo indicados no acordo de cooperação.  

2.2.1 O IAS também atribuirá à instituição gestora um apoio financeiro no montante máximo de 

MOP100.000,00 para a aquisição de equipamentos, mediante a apresentação de documentos 

comprovativos das despesas efectivamente realizadas no âmbito previsto. 

2.2.2 O IAS prestará um apoio financeiro mensal no montante de MOP150.000,00 à instituição 

gestora. 

 

2.3 Condições fundamentais 

2.3.1 Fase de candidatura 

2.3.1.1 Requisitos 

As instituições de serviço social sem fins lucrativos a que se refere o presente regulamento são 

aquelas que reúnem cumulativamente os seguintes requisitos: 

－ Ser pessoa colectiva de natureza associativa, legalmente constituída e registada na RAEM; 

－ Prestar serviço social sem fins lucrativos ao público; 

－ Sejam instituições de serviço social que estejam a receber o apoio financeiro regular do IAS, 
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para a exploração de serviços prestados às crianças, jovens, famílias, comunidade, prevenção e 

tratamento do jogo problemático ou prevenção e tratamento do abuso de droga, e até à data do 

prazo de entrega do requerimento da “Proposta de Serviço”, para a exploração dos respectivos 

serviços, o IAS já lhes atribuiu o apoio financeiro regular pelo menos três anos; 

－ É obrigatório que o espaço para a exploração do Programa Piloto que a instituição candidata irá 

preencher no B4, corresponda a um dos tipos de equipamentos de serviço social atrás referidos 

da instituição candidata. 

2.3.1.2 Todas as instituições de serviço social sem fins lucrativos que reúnam os requisitos acima 

referidos (adiante designadas por “instituições candidatas”), devem apresentar a candidatura na 

forma e no prazo indicados no presente regulamento (ver a Parte III do presente regulamento – 

Instruções para a apresentação de candidaturas). 

2.3.1.3 As instituições candidatas devem ler cuidadosamente todo o conteúdo do presente 

regulamento, antes da apresentação da sua candidatura. 

2.3.1.4 A apresentação da candidatura implica a tomada de conhecimento pleno do conteúdo do 

presente regulamento e o cumprimento de todas as cláusulas, condições e disposições definidas no 

presente regulamento por parte das instituições candidatas. 

2.3.1.5 Uma vez apresentada a “Proposta de Serviço” referida no ponto 3.1.2, o IAS não vai aceitar 

quaisquer pedidos de alteração ou aditamento apresentados pelas instituições candidatas. 

2.3.1.6 Se for detectado plágio no conteúdo da “Proposta de Serviço”, a respectiva instituição poderá 

ser desqualificada para a candidatura, sem prejuízo da responsabilidade legal ou outra 

responsabilidade relacionada que ao caso couber. 

2.3.1.7 As instituições candidatas devem obter o necessário consentimento dos interessados para a 

revelação dos seus dados pessoais nos documentos de candidatura, assim como a autorização 

expressa para que o IAS possa efectuar o tratamento dos seus dados pessoais. 

2.3.1.8 Todos os encargos derivados da candidatura para a exploração relativa ao Programa Piloto 

serão por conta das instituições candidatas. 

2.3.1.9 O IAS reserva-se o direito de cancelar o presente convite, nomeadamente quando se 

verifiquem depois da apreciação as situações seguintes:  

－ O número de instituições candidatas for inferior a dois; 

－ Os documentos/informações apresentados por todas as instituições candidatas estejam 

incompletos ou não correspondam às exigências do presente Regulamento; 
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－ Todas as instituições candidatas obtenham um valor inferior a 60 pontos.  

2.3.2 Fase de apreciação do serviço 

2.3.2.1 O IAS nos termos das cláusulas e condições estipuladas no presente Regulamento, procederá 

à apreciação das “Propostas de Serviço” apresentadas pelas instituições candidatas, a fim de 

seleccionar a instituição adequada. O regulamento da avaliação é o seguinte: 

Concepção do Programa  Por exemplo: o objectivo, estratégia, destinatários, 

conteúdo, tema e características do serviço, com o 

planeamento da forma de atingir o objectivo e 

exigências do serviço, inspecção do serviço, garantia 

da qualidade, avaliação do resultado, entre outros.  

60% 

Experiência dos 

assistentes sociais 

Por exemplo: A instituição candidata deverá referir a 

antiguidade dos serviços prestados pelos assistentes 

sociais, o número de assistentes sociais profissionais 

em regime de tempo inteiro que a instituição candidata 

recrutou na altura em que fez o requerimento e a 

experiência de prestação de serviços dos mesmos.  

10% 

Experiência de trabalho 

dos jovens 

Por exemplo: A instituição candidata deve informar 

sobre a antiguidade de prestação de serviços aos 

jovens, o número de assistentes sociais profissionais 

e/ou assistentes sociais não profissionais que 

trabalham em regime de tempo inteiro que prestam 

serviços aos jovens e a sua experiência até à 

candidatura. 

10% 

Organização do espaço 

onde explora o serviço 

Por exemplo: A adequação para a exploração do 

Programa Piloto nesse espaço, a compatibilidade com 

o serviço de origem, a compatibilidade do espaço, 

entre outros. 

10% 

Preparação do Programa Por exemplo: A tabela do horário de trabalho 

pormenorizado da fase de preparação, organização dos 

recursos humanos, gestão financeira e bens móveis, 

calendário do começo da prestação do serviço, entre 

outros.   

5% 
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Proposta adicional A instituição candidata poderá apresentar propostas 

adicionais, nomeadamente a proposta de outros 

serviços inovadores, no sentido de reforçar a 

competitividade da Proposta apresentada.  

5% 

2.3.2.2 Durante a fase de apreciação, o IAS dependendo das circunstâncias, poderá pedir às 

instituições candidatas que prestem os esclarecimentos necessários sobre a “Proposta de Serviço” 

e/ou documentos apresentados. Caso seja necessário, também irá visitar os equipamentos de serviço 

social e/ou outras unidades relacionadas com as instituições candidatas que estão a explorar nesse 

momento. As instituições candidatas deverão cooperar plenamente com o pedido acima referido, de 

modo a que os trabalhos de apreciação sejam realizados com sucesso.  

2.3.2.3 De acordo com o regulamento de apreciação atrás referido, a instituição candidata que obtiver 

o valor mais elevado, será a indigitada pelo IAS à entidade competente, salvo o aparecimento das 

situações referidas no ponto 2.3.1.9.  

2.3.2.4 Após a homologação pela entidade competente, o IAS irá assinar o acordo de cooperação 

com a instituição seleccionada para a exploração do Programa Piloto, bem como, a atribuição do 

apoio financeiro indicado no ponto 2.2 do presente regulamento, em conformidade com o 

Decreto-Lei n.° 22/95/M, de 29 de Maio. Antes da assinatura do acordo de cooperação, o IAS irá 

estabelecer um consenso quanto à organização com a instituição gestora sobre o conteúdo concreto, 

os pormenores da execução e a atribuição do apoio financeiro, entre outros.  

2.3.2.5 Se a “Proposta de Serviço” apresentada pela instituição gestora for objecto de alterações o 

IAS irá estabelecer um consenso com a instituição sobre a “Proposta de Serviço”, pelo que após a 

revisão vai constituir uma das partes do acordo de cooperação.  

2.3.2.6 O IAS irá notificar a instituição candidata o resultado da apreciação, através de ofício, o mais 

tardar, no prazo de noventa dias a contar do dia seguinte à data limite para a apresentação de 

candidaturas. 

2.3.2.7 A instituição gestora deverá comunicar ao IAS, por escrito, no prazo de trinta dias a contar da 

data da recepção da notificação do resultado da apreciação, a sua decisão quanto à aceitação ou 

desistência da cooperação. 

2.3.3 Fase da exploração do serviço 

2.3.3.1 Antes do início da exploração do Programa Piloto, pela instituição gestora, é obrigatório 

proceder à assinatura do acordo de cooperação para a realização do Programa Piloto com o IAS, com 

a duração de dois anos. 
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2.3.3.2 A partir da data da assinatura do acordo de cooperação com o IAS, é obrigatório que a 

instituição gestora inicie a exploração do Programa Piloto dentro do prazo de sessenta dias, a contar 

do dia seguinte ao da celebração do acordo, bem como, até ao começo da exploração do Programa 

recrute, no mínimo, o seguinte pessoal em regime de tempo inteiro, habilitado com as qualificações 

exigidas pelo IAS: 

－ Três assistentes sociais, com o curso de bacharelato ou superior em acção social; 

－ Dois coordenadores de actividade, com habilitações literárias equivalentes ao ensino secundário 

ou superior. 

2.3.3.3 Torna-se necessário que a instituição gestora celebre oficialmente contratos de trabalho com 

todos os trabalhadores recrutados para a prestação de serviços do Programa Piloto, e dê cumprimento 

à legislação e outras disposições aplicáveis em vigor que regulamentam as relações de trabalho em 

Macau. Na fase de recrutamento do pessoal é obrigatório ter em conta os princípios de equidade, 

justiça e transparência.  

2.3.3.4 O equipamento que a instituição gestora pretende adquirir, necessita de indicá-lo no B7.1.5 da 

“Proposta de Serviço”, e após a assinatura de acordo de cooperação referido no ponto 2.3.3.1, a 

instituição gestora poderá apresentar um requerimento a este Instituto para requerer a aquisição do 

equipamento. A instituição no momento da aquisição de equipamentos deve ser rigorosa, estando o 

IAS incumbido da aprovação e revisão final da aquisição dos referidos equipamentos. No final do 

prazo do acordo de cooperação, a instituição gestora, caso não tenha interesse em continuar a 

explorar o respectivo Programa, ou o IAS não aprove a continuação do mesmo, é obrigatório que a 

instituição gestora providencie a devolução gratuita ao IAS, de todos os equipamentos atrás referidos, 

dentro do prazo indicado pelo mesmo.  

2.3.3.5 O IAS irá atribuir, através da transferência bancária o apoio financeiro mensal referido no 

ponto 2.2.2 do presente regulamento, à instituição gestora a título das despesas de exploração do 

Programa Piloto.  

2.3.3.6 Caso as despesas efectivamente realizadas pela instituição gestora no Programa Piloto 

excedam o montante do apoio financeiro que o IAS venha a atribuir segundo o ponto 2.2.2 do 

presente regulamento, a diferença será por conta da própria instituição. No final do prazo do acordo 

de cooperação, a instituição gestora, caso não tenha interesse em continuar a explorar o respectivo 

Programa ou o IAS não aprove a continuação do mesmo, se se verificar que o Programa Piloto ainda 

possui uma verba remanescente é obrigatório que a instituição gestora devolva todo esse 

remanescente ao IAS, dentro do prazo indicado pelo mesmo.   
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2.3.3.7 Para além das prestações mensais de montante fixo atrás referidas, durante a vigência do 

acordo, a instituição gestora poderá ainda, nos termos do Decreto-Lei n.º22/95/M, de 29 de Maio, e 

das disposições relacionadas, apresentar pedidos de subsídio para a realização de actividades 

pontuais. Entretanto, poderá ainda de acordo com as disposições previstas nos regulamentos 

referentes ao “Projecto de Desenvolvimento Profissional dos Trabalhadores de Serviço Social” e ao 

“Plano de Comparticipação Financeira do Seguro de Saúde das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social Subsidiadas” apresentar os respectivos pedidos de subsídios. O IAS procederá à 

avaliação e apreciação desses pedidos em conformidade com as disposições previstas no referido 

Decreto-Lei e nos respectivos regulamentos.  

2.3.3.8 A instituição requerente deve desenvolver o Programa Piloto num dos seus equipamentos 

sociais subsidiados regularmente pelo IAS que se dedicam à prestação de serviços de apoio às 

crianças, aos jovens, às famílias, à comunidade, bem como, nos serviços para a prevenção e 

tratamento do vício do jogo ou da toxicodependência, cabendo a execução desse programa ao 

respectivo equipamento social. As despesas decorrentes da realização do Programa Piloto devem ser 

integradas na rubrica das despesas correntes do respectivo equipamento social. E, a fim de se 

fiscalizar a situação financeira, a instituição gestora deve apresentar mensalmente ao IAS a 

demonstração de lucros e perdas, devendo o conteúdo da respectiva demonstração ser elaborado 

segundo as exigências do IAS. 

2.3.3.9 Na vigência do acordo, a instituição gestora deve manter contacto regular e estreito com o 

IAS e o consultor autorizado por este, procederá à apresentação do andamento dos serviços, assim 

como ao respectivo relatório de avaliação.   

2.3.3.10 A instituição gestora deve, com uma atitude pragmática, desenvolver e gerir o Programa 

Piloto segundo o conteúdo do acordo de cooperação celebrado entre a instituição gestora e o IAS. Se 

houver alterações importantes a fazer durante o período de vigência do acordo, designadamente, 

quanto à distribuição de recursos humanos, conteúdo dos serviços do Programa Piloto, 

calendarização da implementação do programa, etc, a instituição gestora deve apresentar o respectivo 

pedido por escrito ao IAS e levar a cabo tais alterações depois de obter a respectiva autorização por 

escrito.   

2.3.3.11 O IAS irá de forma contínua realizar a fiscalização do Programa Piloto, bem como irá 

avaliar, consoante as necessidades reais, a sua operacionalidade e o grau de desenvolvimento da sua 

implementação através de várias formas, nomeadamente, a avaliação mensal da demonstração de 

lucros e perdas, auditoria às contas, recolha de informações, pedido de esclarecimentos, realização de 

visitas in loco e de reuniões. A instituição gestora deve por isso, prestar a sua colaboração e cooperar 
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plenamente com o IAS. 

2.3.3.12 Antes do termo da vigência do acordo, o IAS irá decidir sobre a continuação ou não do 

referido programa atendendo aos factores como a necessidade dos serviços em causa sentidas pelos 

jovens de Macau e o desenvolvimento dos serviços realizados pela instituição gestora. 

2.3.4 Disposições complementares 

2.3.4.1 A instituição gestora tem a obrigação de informar explicitamente ao público em todas as 

actividades de promoção e divulgação ou através dos órgãos de comunicação social, que o Programa 

Piloto é subsidiado pelo IAS, devendo a instituição gestora apoiar e participar nas actividades de 

promoção e divulgação organizadas pelo IAS respeitantes ao Programa Piloto.  

2.3.4.2 A instituição gestora assumirá por si todas as dívidas e outras responsabilidades decorrentes 

da administração do Programa Piloto. 

2.3.4.3 O IAS reserva os direitos sobre todos os assuntos relacionados com o convite para a 

realização do Programa Piloto, nomeadamente, o direito à interpretação final do conteúdo do 

presente regulamento, a qualquer aditamento e à tomada de decisão. 

2.3.4.4 O IAS terá o direito de revelar ao público, durante a realização das actividades de promoção e 

divulgação do Programa Piloto ou, quando entender, os dados gerais da instituição gestora, a situação 

geral do Programa Piloto e o montante da dotação financeira.  

2.3.4.5 Caso hajam omissões a este regulamento, as mesmas serão resolvidas de acordo com o 

Decreto-Lei n.º24/99/M, de 21 de Junho, o Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, e a respectiva 

legislação em vigor da RAEM. 
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Parte III: Instruções para a apresentação de candidaturas 

 

3.1 Constituem partes integrantes da candidatura os documentos gerais e a “Proposta de Serviço.  

3.1.1 Documentos gerais 

A candidatura deve ser instruída com o original ou fotocópia dos seguintes documentos, com o canto 

superior direito de cada página destes documentos rubricado pelo representante legal da instituição 

candidata (ou seja, a pessoa que assina a Declaração constante da Parte C da “Proposta de Serviço”):  

－ Os Estatutos da instituição candidata e a respectiva revisão se houver; 

－ Certidão emitida pela Direcção dos Serviços de Identificação, da qual conste a lista nominativa 

dos membros da direcção da instituição candidata; 

－  A acta na qual está lavrada a deliberação da direcção da instituição candidata sobre a candidatura 

à exploração do Programa Piloto; 

－ Apresentação geral sobre o objectivo, o pano de fundo e a situação dos serviços da instituição 

candidata; 

－ Dados dos equipamentos sociais geridos presentemente e no passado pela instituição, incluindo a 

denominação, o endereço, tipo de serviço, conteúdo do serviço, ano do início de funcionamento 

(e do encerramento), entre outros; 

－ Dados úteis para a avaliação da situação financeira da instituição candidata, especialmente o 

balanço e a demonstração de lucros e perdas dos últimos dois anos; 

－  Outros dados que a instituição considere úteis para a avaliação da sua candidatura pelo IAS. 

3.1.2 “Proposta de Serviço” 

3.1.2.1 A “Proposta de Serviço” é constituída pelas três partes seguintes: 

Parte A:  Dados básicos da pessoa que elabora a proposta. 

Parte B:  Plano de serviço － Os dados fornecidos pela instituição candidata serão utilizados para 

avaliar a sua idoneidade para a exploração do Programa Piloto.  

Parte C:  Declaração － Para ser válida, deve ser assinada pelo representante legal da instituição 

candidata.  
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3.1.2.2 Modelo e requisitos da “Proposta de Serviço”: 

－  Deve ser elaborada de acordo com os modelos e conteúdos constantes da Parte IV do presente 

regulamento. 

－  Deve ser elaborada numa das línguas oficiais (a língua chinesa ou portuguesa) da RAEM sendo 

necessário que a mesma, através do computador seja impressa, e guardada num disco óptico em 

formato Microsoft Word. No caso de haver discrepância entre o texto impresso em papel e o 

guardado no disco óptico, prevalece o primeiro. 

—  O canto superior direito de cada página da “Proposta de Serviço” deve ser rubricado pelo 

representante legal da instituição candidata (ou seja, a pessoa que assina a Declaração constante 

da Parte C da “Proposta de Serviço”). 

－ A “Proposta de Serviço” e o disco óptico acima mencionado devem ser encerrados num 

sobrescrito fechado, cujo rosto deve conter as menções “Ao Presidente do Instituto de Acção 

Social” e “Exploração do Programa Piloto dos Serviços a prestar aos Jovens Anónimos e com o 

Vício pela Internet”. 

 

3.2 Apresentação de candidaturas 

3.2.1 Prazo 

De 25/03 a 31/03/2015, dentro das horas normais de expediente dos Serviços da Administração 

Pública. 

3.2.2 No caso de a Divisão de Infância e Juventude do IAS se encontrar encerrada por motivo 

especial no dia de apresentação de candidaturas, ou no caso de impedimento do seu funcionamento 

nas horas normais de expediente, o termo do prazo limite será prorrogado proporcionalmente, sendo 

anunciado pelo IAS através da rádio o respectivo procedimento a efectuar. 

3.2.3 Forma e local para a apresentação de candidaturas 

3.2.3.1 A candidatura deve ser entregue pelo pessoal da instituição na Divisão de Infância e 

Juventude do IAS (Calçada de St. Agostinho, n.º19, Centro Comercial “Nam Yue”, 10.º andar, Macau) 

e estar devidamente instruída com os respectivos documentos (incluindo os documentos gerais 

referidos no ponto 3.1.1 e a “Proposta de Serviço” referida no ponto 3.1.2 acompanhada do 

respectivo disco óptico, em envelope fechado). Findo o prazo da apresentação de candidaturas, não é 

permitido o suprimento da falta de documentos, não havendo lugar a complementar nem a alterar os 
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dados que foram entregues. Portanto, a instituição candidata deve prestar atenção à data limite para a 

apresentação dos documentos, e ainda a que, caso os documentos apresentados não estejam 

completos ou não correspondam às exigências estipuladas neste regulamento, a respectiva 

candidatura será cancelada.   

3.2.3.2 Não serão aceites os documentos relativos ao pedido em causa e às “Propostas de Serviço” 

apresentadas fora do prazo estabelecido, por qualquer das vias, ou seja, por correio, fax, e-mail, etc. 

3.2.3.3 Recibo 

Será emitido um recibo pelo IAS contra a recepção da candidatura apresentada pelo representante da 

instituição candidata. 

 

3.3 Sessão de esclarecimento sobre a candidatura para a exploração do Programa Piloto. 

Será organizada pelo IAS uma sessão de esclarecimento destinada às instituições que pretendam 

candidatar-se à exploração do Programa Piloto, tendo como objectivo apresentar em pormenor o 

conteúdo concreto do presente regulamento, nomeadamente as condições fundamentais, as instruções 

para a apresentação de candidaturas, o procedimento de selecção e, em simultâneo, esclarecer as 

dúvidas eventualmente levantadas pelos participantes. Seguem-se os detalhes sobre a referida sessão 

de esclarecimentos:   

－ Data: 15/01/2015 

－ Horas: Das 15h00 às 17h45 

－ Local: Centro de Avaliação Geral de Reabilitação do IAS 

－ Inscrição: O boletim de inscrição (ver anexo I), depois de devidamente preenchido, deve ser 

enviado por fax ou entregue na Divisão de Infância e Juventude do IAS (Morada: Calçada de St. 

Agostinho, n.º19, Centro Comercial “Nam Yue”, 10.º andar) dentro das horas normais de 

expediente dos Serviços da Administração Pública do dia 8 de Janeiro de 2015 (5.ª feira) 

－  Informações sobre a inscrição:  

 Pessoa para contacto: Sr. ª Wu ou Sr. Lai, ambos técnicos do IAS. 

 Telefones de contacto: 8399 7791, 8399 7735 

 Fax: 2832 9995 
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3.4 Informações 

3.4.1 Os pedidos de esclarecimento relativos à apresentação de candidaturas, se houver, poderão ser 

efectuados por escrito pelas instituições candidatas e dirigidos ao IAS no período de 15/01 a 

31/01/2015. 

3.4.2 Os pedidos de esclarecimento efectuados por escrito poderão ser enviados por carta registada 

com aviso de recepção (considera-se a data de envio a data de recepção do Correio) ou ser entregues 

na sede do IAS, devendo o rosto do sobrescrito conter as menções “Ao Presidente do Instituto de 

Acção Social” e “Pedido de informações sobre a Exploração do Programa Piloto dos Serviços a 

prestar aos Jovens Anónimos e com o Vício pela Internet”. 

3.4.3 Todas as perguntas que foram colocadas e as respectivas respostas dadas pelo IAS serão 

carregadas de uma só vez ou por diversas fases no site do IAS (www.ias.gov.mo) até ao dia 

27/02/2015(6.ª feira) para efeitos de consulta, não havendo lugar ao esclarecimento individual, razão 

pela qual as instituições candidatas devem estar atentas e acompanhar frequentemente a actualização 

do referido site do IAS. 

3.4.4 Informa-se que, após a apresentação das candidaturas pelas instituições, não será aceite que 

estas procurem contactar directa ou indirectamente o IAS para efeitos do acompanhamento das 

respectivas candidaturas. 
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Parte IV: “Proposta de Serviço”      

Parte A－Dados básicos da pessoa que elabora a proposta 

Campos  Dados 

A1. Dados básicos:  

 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

N.º do bilhete de identidade de residente da RAEM:_________________ 

 

Telefone para contacto: ________________________ 

 

A2. Pessoa colectiva de natureza associativa sem fins lucrativos a que a pessoa que efectuou 

o preenchimento dos dados pertence:  

 

Denominação:___________________________________________________________ 

 

Morada: _______________________________________________________________ 

 

Telefone: _________________________ 

 

Fax:_____________________________ 

 

E-mail: ____________________________________ 

 

A3. Cargo ou papel que a pessoa que efectuou o preenchimento dos dados desempenha na 

pessoa colectiva de natureza associativa sem fins lucrativos:  

 

 

 

 

－Fim da Parte A－ 
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Parte B－Plano de serviço 

Secção B1－Estratégia do serviço 

B1.1 Avaliação da procura do serviço de apoio aos jovens anónimos e com o vício pela 

Internet:  

 

 

 

 

 

 

B1.2 Objectivo e meta do serviço 

B1.2.1 Descrição do objectivo e Programa Piloto: 

 

 

 

 

 

 

B1.2.2 Descrição de forma concreta da meta a atingir pelo Programa Piloto: 

 

 

 

 

 

 

 

Secção B2－ Destinatários do serviço 

B2.1 Descrição dos destinatários do serviço (incluindo a definição do jovem anónimo e do 

jovem viciado pela Internet): 

 

 

 

 

 

 

B2.2 Número dos destinatários do serviço:  
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Secção B3－ Conteúdo e métodos do “Programa Piloto dos Serviços a prestar aos Jovens 

Anónimos e com o Vício pela Internet”  

B3.1 Serviço de apoio aos jovens anónimos 

B3.1.1 Contacto com os destinatários do serviço (Descreva como foi estabelecido o contacto 

com os jovens, ou seja, através da família, das instituições de serviços sociais, das 

escolas, da comunidade, dos websites, da plataforma social, do fórum para a discussão, 

das aplicações dos telemóveis, etc): 

 

 

 

 

B3.1.2 Tratamento de casos (Indique como vão ser estabelecidos no Programa Piloto os 

mecanismos relativos à gestão dos casos, à intervenção nos casos, à avaliação regular e à 

conclusão dos casos; e ainda indique as experiências profissionais adquiridas no passado 

nessa matéria.  

 

 

 

 

B3.1.3 Trabalho de apoio à família (Indique como será feita a promoção no Programa Piloto dos 

trabalhos destinados a favorecer a relação entre pais e filhos e a apoiar a família; e 

indique ainda as experiências profissionais adquiridas no passado nessa matéria):  

 

 

 

 

B3.1.4 Trabalho em grupo (Indique como promover no Programa Piloto os trabalhos em grupo 

no tocante ao desenvolvimento, aconselhamento e ao apoio; e ainda indique as 

experiências adquiridas no passado nessa matéria):   

 

 

 

 

B3.1.5 Educação comunitária (Indique como sensibilizar a comunidade e promover as 

actividades comunitárias que favoreçam a realização do Programa Piloto:   

 

 

 

 

B3.2 Serviço de apoio aos jovens viciados pela Internet 

B3.2.1 Contacto com os destinatários do serviço (Indique como será estabelecido o contacto 

com os jovens, ou seja, através da família, das instituições de serviços sociais, das 

escolas, da comunidade, dos websites, da plataforma social, do fórum para a discussão, 

das aplicações dos telemóveis, etc): 
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B3.2.2 Tratamento de casos (Indique como serão estabelecidos no Programa Piloto os 

mecanismos relativos à gestão dos casos, à intervenção nos casos, à avaliação regular e à 

conclusão dos casos; e ainda indique as experiências profissionais adquiridas no passado 

nessa matéria.  

 

 

 

 

B3.2.3 Trabalho de apoio à família (Indique como serão promovidos no Programa Piloto os 

trabalhos destinados a favorecer a relação entre pais e filhos e a apoiar a família; e ainda 

indique as experiências profissionais adquiridas no passado nessa matéria):  

 

 

 

 

B3.2.4 Trabalho em grupo (Indique como promover no Programa Piloto os trabalhos em grupo 

no tocante ao desenvolvimento, aconselhamento e ao apoio; e ainda indique as 

experiências adquiridas no passado nessa matéria): 

 

 

 

 

B3.2.5 Educação comunitária (Indique como sensibilizar a comunidade e promover as 

actividades comunitárias que favoreçam a realização do Programa Piloto:   

 

 

 

 

B3.3 Percentagem de serviços indicados anteriormente nos pontos B3.1 e B3.2:  

 

 

 

 

B3.4 Técnicas de serviço inovadoras e/ou serviços para a valorização:  

 

 

 

B3.5 Calendarização para o desenvolvimento dos serviços 

B3.5.1 Organização prevista para o período anterior ao da implementação formal do Programa 

Piloto (60 dias, no máximo):  

 

 

 

 

B3.5.2 Calendário dos trabalhos importantes durante o período de implementação do Programa 

Piloto:  
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B3.6 Metodologia de avaliação do serviço 

B3.6.1 Quais os métodos que serão adoptados para a avaliação do serviço (por exemplo, a 

realização de inquéritos sobre as opiniões dos utentes, a realização de sessões periódicas 

para a recolha de opiniões, a elaboração de relatórios administrativos, o estabelecimento 

de exigências para a realização de dados estatísticos dos serviços, etc):   

 

 

 

B3.6.2 Como se realizará a avaliação periódica do serviço e como se executarão os diversos 

mecanismos de avaliação (Indique os respectivos passos e o calendário da avaliação):  

 

 

 

B3.7 Indicador de eficácia do serviço 

B3.7.1 Indique o volume dos diversos serviços a prestar pelo Programa Piloto e explique como 

atingir essa meta:  

 

 

 

B3.7.2 Aponte os indicadores de eficácia a serem estabelecidos pelo Programa Piloto para os 

diversos serviços:  

 

 

 

 

 

Secção B4－Arranjo do local onde será implementado o Programa 

B4.1 Dados básicos do equipamento 

B4.1.1 Denominação do equipamento: 

B4.1.2 Local do equipamento: 

B4.1.3 Natureza do equipamento: 

B4.1.4 Horário de abertura ao público do equipamento: 

B4.2 Razão pela qual foi seleccionado o respectivo equipamento 

B4.2.1 Como é que os serviços / pessoal do equipamento poderão favorecer a implementação do 

Programa Piloto:   

 

 

 

 

B4.2.2 Que outros fundamentos existem para apoiar a selecção do respectivo equipamento: 
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Secção B5－Gestão dos recursos humanos 

B5.1 Quadro do pessoal e distribuição das funções 

B5.1.1 Número de trabalhadores a tempo inteiro durante a fase de exploração do serviço: 

 

 

 

Cargo 

Qualificação／formação já obtida no 

momento do ingresso 
Experiência 

de trabalho 

relacionada 
Licenciatura 

(Especifique) 

Bacharelato 

(Especifique) 

Outras 

habilitações 

literárias  

(Especifique) 

     

     

     

     

     

     

B5.1.2 Horário para os trabalhadores de plantão, estabelecido para a prestação dos serviços 

relacionados (incluindo o horário de abertura ao público do local de implementação do 

Programa e o horário do serviço extensivo ao exterior online):  

 

 

 

 

 

Horário de abertura ao público do local de 

implementação do Programa 

Categoria e número de 

trabalhadores de plantão 

2.ª feira de＿＿＿＿＿a＿＿＿＿＿  

3.ª feira de＿＿＿＿＿a＿＿＿＿＿  

4.ª feira de＿＿＿＿＿a＿＿＿＿＿  

5.ª feira de＿＿＿＿＿a＿＿＿＿＿  

6.ª feira de＿＿＿＿＿a＿＿＿＿＿  

Sábado de＿＿＿＿＿a＿＿＿＿＿  

Domingo de＿＿＿＿＿a＿＿＿＿＿  

Horário do serviço extensivo ao exterior 

online 

Categoria e número de 

trabalhadores de plantão 

2.ª feira de＿＿＿＿＿a＿＿＿＿＿  

3.ª feira de＿＿＿＿＿a＿＿＿＿＿  

4.ª feira de＿＿＿＿＿a＿＿＿＿＿  

5.ª feira de＿＿＿＿＿a＿＿＿＿＿  

6.ª feira de＿＿＿＿＿a＿＿＿＿＿  

Sábado de＿＿＿＿＿a＿＿＿＿＿  

Domingo de＿＿＿＿＿a＿＿＿＿＿  
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B5.1.3 Explique detalhadamente a organização dos regimes de trabalho relativos aos pontos 

B5.1.1 e B5.1.2, designadamente quanto ao trabalho por turnos, à troca de turnos, à 

substituição, ao trabalho extra e à compensação dos respectivos trabalhadores. 

 

 

 

 

B 5.2 Contratação, supervisão e orientação, bem como, avaliação do desempenho dos 

trabalhadores 

B5.2.1 Processo de contratação do pessoal: 

 

 

 

 

B5.2.2 Mecanismo de supervisão e orientação dos trabalhadores: 

 

 

 

B5.2.3 Mecanismo de avaliação do desempenho dos trabalhadores: 

 

 

 

 

B5.3 Vencimentos e benefícios 

B5.3.1 Plano de cursos de formação e de desenvolvimento destinados ao pessoal: 

 

 

 

B5.3.2 Estratégia para a manutenção da estabilidade do pessoal:  

 

 

 

 

 

 

Secção B6－Sistema de gestão dos serviços online. 

B6.1 Formas de protecção e defesa dos direitos e interesses dos utentes dos serviços (por 

exemplo, verificação da identidade do assistente social): 

 

 

 

B6.2 Gestão dos serviços e fiscalização (Indique as estratégias gerais que visam assegurar a 

qualidade dos serviços, bem como relatar sobre o andamento do serviço): 
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Secção B7－Sistema de gestão financeira e patrimonial 

B7.1 Gestão financeira 

B7.1.1 Política e procedimento para assegurar a repartição distinta das funções, assim como as 

responsabilidades e a subdelegação de poderes para a assinatura dos documentos e sobre 

os assuntos relacionados como o pagamento de montantes diversos:  

 

 

 

 

 

 

B7.1.2 Quaisquer outras medidas que possam assegurar a estabilidade e o bom desempenho do 

sistema de gestão financeira:  

 

 

 

 

 

 

B7.1.3 Orçamento financeiro para os primeiros dois anos e mecanismos para identificar e lidar 

com as alterações orçamentais:  

 

 

 

 

 

B7.1.4 Medidas de gestão dos bens (incluindo bens móveis e imóveis):  

 

 

 

 

 

 

B7.1.5 Lista para a aquisição de equipamentos: 

 

 

 

 

 

B7.2 As designações e montantes das taxas básicas e especiais a cobrar pelo Programa Piloto, 

assim como o conteúdo dos serviços relacionados:  
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B7.3 Orçamento financeiro para os dois primeiros anos de implementação do Programa 

Piloto: 

 

1. Mapa de receitas e despesas orçamentadas (Prolongar o mapa se necessário) 

   

Obs. 

1.° ano 2.° ano 

Total Fase 

preparatória 

Fase  

de exploração 

Receitas          

  Receitas dos serviços Mapa 2        

 Subsídios do IAS  400000 1500000 1800000 3700000 

  Outras receitas Mapa 3        

  Total das receitas (A)          

Despesas          

  Custo dos serviços directos Mapa 4 

Mapa 4 

Mapa 5 

  

  

       

  Despesas de exploração        

  Despesas com pessoal        

  Despesas financeiras        

  Outras despesas        

  Subtotal das despesas  

antes da depreciação 
  

       

            

  Depreciação e 

amortização 
  

       

  Total das despesas (B)          

Saldo positivo/negativo da 

exploração (A)-(B) 
    

 
    

 

 

Obs.: 

(1) Em relação ao presente item relativo ao orçamento financeiro, os elementos do orçamento 

anual devem reportar-se a um período de doze meses, referindo-se assim o primeiro ano aos 

doze primeiros meses contados a partir da data de assinatura do acordo de cooperação e o 

segundo ano ao período de igual duração imediatamente seguinte. 

(2) No que concerne à hipótese relativa às receitas dos serviços e à base de cálculo, deverão ser 

indicadas em pormenor nos mapas correspondentes. 

(3) Indicar, detalhadamente, nos mapas correspondentes, outras fontes de receita (por exemplo: 

donativos). 

(4) Discriminar, detalhadamente, nos mapas correspondentes, as respectivas despesas. 

(5) Discriminar, detalhadamente, nos mapas correspondentes, as despesas com pessoal. 
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2. Base de cálculo das receitas dos serviços (Prolongar o mapa se 

necessário) 

Descrição das receitas* 

1.° ano * 2.° ano * Total 

Fase 

preparatória 

Fase  

de exploração 

1.          

2.          

  Total        

 

 

3. Base de cálculo das outras receitas (Prolongar o mapa se necessário) 

Descrição das receitas* 

1.° ano * 2.° ano * Total 

Fase 

preparatória 

Fase  

de exploração 

1.          

2.          

  Total        

 

* É necessário apresentar a respectiva hipótese e base de cálculo sob a forma de observações. 

Deverão ser indicadas outras fontes de receita (por exemplo: donativos). 

 

4. Orçamento do custo dos serviços directos e das despesas de exploração 

(Prolongar o mapa se necessário) 

Descrição das despesas Obs. 

1.° ano 2.° ano 

Total Fase 

preparatória 

Fase  

de exploração 

Custo dos serviços directos          

  Comida e bebidas          

  Despesas com actividades          

  
Despesas com materiais 

pedagógicos 
    

 
    

  
Despesas com a aquisição 

de software certificado 
    

 
    

  

Despesas com a aquisição 

de software de jogos 

informáticos 
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  Despesas de transporte          

  Outras          

  Subtotal          

Despesas de exploração          

  
Manutenção e reparação de 

computadores 
    

 
    

  
Despesas de telefone e 

Internet 
    

 
    

  Outras          

  Subtotal          

 

5. Orçamento das despesas com pessoal (Prolongar o mapa se necessário) 

Descrição das 

despesas 
Nota 

1.° ano 2.° ano 

Total Fase 

preparatória 

Fase  

de exploração 

Remunerações do 

pessoal 
(1)   

 
    

Subsídios para pessoal          

Seguros do pessoal          

Benefícios sociais do 

pessoal 
    

 
    

Formação do pessoal          

Fundo de Segurança 

Social 
    

 
    

Previdência Social (2)        

Outras          

Total          

 

Nota(1): Base de cálculo das remunerações do pessoal   

Cargo 
N.° de 

trabalhadores 

Remunerações 

mensais 

Data prevista 

para o início 

da 

contratação 

Total das remunerações 

1.° ano 2.° ano 

Fase 

preparatória 

Fase  

de exploração 
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Total            

 

Nota(2): Base de cálculo das contribuições para a Previdência Social   

Cargo 

N.° de 

traba- 

lhadores  

Remune- 

rações 

mensais 

Contribuições 

mensais para a 

Previdência 

Social (por 

parte da 

empregadora) 

Data prevista 

para o início 

da 

contratação 

Total das contribuições para a 

Previdência Social 

1.° ano 2.° ano 

Fase 

preparatória 

Fase de 

exploração 

               

               

               

               

Total              
 

 

 
B7.4 Peso dos encargos e recursos suportados pela instituição candidata face ao Programa 

Piloto (Especificar os recursos adicionais, se houver): 

 

 

 

 

B8 Experiência relevante da instituição candidata 

B8.1 Experiência da instituição candidata na prestação dos serviços de assistência social: 

 

 

 

 

B8.2 Experiência da instituição candidata no trabalho com jovens: 

 

 

 

 

B8.3 Como é que a experiência adquirida nas áreas atrás referidas poderá ajudar no 

desenvolvimento do serviço apresentado na presente proposta? 

 

 

 

 

－Fim da Parte B－ 



 

 29 

Parte C － Declaração 

(a) _________________________________________________________________________, 

possuidor(a) do bilhete de identidade de residente da RAEM, n.º _____________________, na 

qualidade de representante (b) ________________________________________________________, 

com o registo  n.º______________, para a apresentação da candidatura à exploração do Programa 

Piloto dos Serviços a prestar aos Jovens Anónimos e com o vício pela Internet, cujo convite foi 

publicado pelo Instituto de Acção Social da Região Administrativa Especial de Macau através do 

documento n.º HYIAY-PS-2014, editado pelo mesmo Instituto em 19 de Dezembro de 2014, declara 

que: 

1) Está completamente ciente dos termos e condições estipulados no regulamento do convite à 

apresentação das candidaturas à exploração do Serviço atrás referido, dando consentimento 

ao seu cumprimento; 

2) São verdadeiras e completas todas as informações prestadas na candidatura e nos seus 

anexos, estando disposto a assumir toda a responsabilidade legal que ao caso couber;  

3) Serão prestados serviços segundo o regulamento supracitado, a “Proposta de Serviço” e o 

modo acordado com o IAS, caso a instituição que o mesmo representa seja seleccionada.  

  

RAEM, ____(dia) de ___________(mês) de ______(ano) 

                            

Assinatura: _____________________ 

(Nome em letras legíveis) 

Notas: 

(a) Nome (do representante a quem a entidade competente da instituição candidata tenha conferido poderes em 

conformidade com os Estatutos para a apresentação da candidatura à exploração do Programa Piloto) 

(b) Denominação da pessoa colectiva de natureza associativa 
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Anexo I 

Sessão de esclarecimento sobre o “Programa Piloto dos Serviços a prestar aos 

Jovens Anónimos e com o vício pela Internet” 

 

Pano de fundo: A sessão de esclarecimento irá apresentar, em concreto, o conteúdo do pano de 

fundo descrito no regulamento, as instruções para a candidatura e a Proposta de Serviço, bem como 

esclarecer as questões apresentadas pelos participantes.   

Data : 15/01/2015 

Horas: Das 15h00 às 17h45 

Local : Centro de Avaliação Geral de Reabilitação do IAS 

_________________________________________________________________________________ 

Boletim de inscrição  

 Nome: ___________________________________________________________________ 

 Instituição: _______________________________________________________________ 

 Telefone para contacto: ________________________ 

 E-mail: _____________________________________ 

 Fax: _______________________________________ 

O boletim de inscrição, depois de preenchido, deve ser enviado por fax ou entregue na Divisão de 

Infância e Juventude do IAS (Morada: Calçada de St. Agostinho, n.º19, Centro Comercial “Nam 

Yue”, 10.º andar). 


