
“Programa Piloto dos Serviços a prestar aos Jovens Anónimos e com 

o vício pela Internet” 

Questionário 

 

1) Será possível integrar a pesquisa e o estudo nas formas de prestação de serviço? 

Será que as formas de prestação de serviço poderão ser várias? 

 

As formas de prestação de serviço poderão incluir a pesquisa e o estudo, cabendo 

às instituições fazer o respectivo planeamento. 

 

2) Poder-se-á alterar a idade dos destinatários? 

 

Segundo o previsto no regulamento, os destinatários do presente Programa, são 

crianças e jovens com idades compreendidas entre os 10 e 24 anos que vivem 

permanentemente em Macau, com características de anonimato ou viciados pela 

Internet, pelo que não irá haver qualquer alteração. 

Relativamente aos encarregados de educação, professores, trabalhadores 

relacionados e à população em geral, é de referir que não há quaisquer limitações 

em termos de idade.       

 

3) Podia esclarecer quantos tipos de destinatários existem, um ou dois?  

 

Refere-se que os jovens anónimos e os jovens viciados pela Internet são dois tipos 

de destinatários, cada um com as suas características. Os jovens anónimos 

geralmente apresentam o vício pela Internet, mas nem todos os jovens com o vício 

pela Internet são jovens anónimos, portanto, a forma de prestação de serviços a 

esses destinatários tem aspectos iguais mas também diferentes. Como exemplo, 

cita-se os jovens anónimos que se encontram na situação de auto-exclusão, estes 

praticamente não saem e raramente ou até mesmo não contactam nem interactuam 

com a sua família, como também com a própria sociedade. Além disso, quando 

lidam com os jovens anónimos, os trabalhadores das instituições de serviço social 

têm de proceder a uma visita domiciliária, ao passo que quando se trata dos jovens 

viciados pela Internet a visita domiciliária nem sempre é necessária, pois os 

mesmos poderão ser contactados nos Internet bars ou através da própria Internet. 

Contudo, quando os trabalhadores das instituições de serviço social vierem a 

estabelecer uma relação com os dois tipos de destinatários atrás mencionados e 

conseguirem levá-los às instituições para aí participarem nas actividades, neste 

caso, os dois tipos de destinatários podem ser colocados juntamente num mesmo 



grupo de apoio ou até com outros tipos de destinatários para, em conjunto,  

participarem nas actividades, por forma a normalizar os seus tipos de vida. Para o 

efeito, as instituições requerentes deverão, consoante as necessidades, proceder à 

avaliação e ao planeamento respectivo, incluindo a distribuição de serviços, em 

termos percentuais.  

 

4) Questões suplementares: Qual o valor do subsídio mensal para com a operação do 

Programa piloto? 

 

De acordo com o ponto 2.2.2. do regulamento, o Instituto de Acção Social (IAS) 

concede por mês um apoio financeiro no valor de $150.000 patacas às instituições 

operadoras. Contudo, dado o aumento em 6,8% do subsídio regular, que teve lugar 

a partir do mês de Janeiro de 2015 destinado às respectivas instituições 

subsidiadas pelo IAS, o valor do apoio financeiro mensal passou de $150.000 para 

$160.200 patacas.     

 

5) Será obrigatório recrutar pessoal (assistentes sociais e animadores) para a 

exploração do presente Programa? Poderão as funções do referido pessoal ser 

assumidas pelos trabalhadores actualmente ao serviço da instituição gestora? 

Haverá lugar à distribuição de trabalho pela instituição gestora? 

 

Os assistentes sociais e animadores afectos ao Programa Piloto devem exercer 

funções em regime de exclusividade, não podendo tais funções ser 

desempenhadas pelos trabalhadores da instituição gestora ou dos equipamentos 

sociais desta, em regime de acumulação de funções. Assim, não haverá lugar à 

distribuição dos trabalhos da própria instituição e dos seus equipamentos sociais 

para o pessoal recrutado para a execução do Programa Piloto. Entretanto, no caso 

de se recorrer à transferência interna de pessoal para o recrutamento do pessoal 

afecto ao Programa Piloto e os trabalhadores a transferir serem recrutados com o 

subsídio atribuído pelo IAS, o subsídio respeitante a esses trabalhadores será 

descontado do total atribuído à entidade onde os mesmos se encontram a exercer 

funções. No entanto, caso os trabalhadores a transferir não sejam recrutados com o 

subsídio do IAS, a instituição gestora deve estar atenta a que a transferência dos 

mesmos não pode pôr em causa o conteúdo e o estipulado no regulamento interno, 

acordo de cooperação e outros acordos confirmados e/ou assinados com o IAS. 

 

6) No caso de sobreposição de tarefas entre os trabalhadores, poderá a instituição 

gestora, a seu critério, gerir os recursos que lhe são disponibilizados, incluindo os 



salários de pessoal? 

 

Os assistentes sociais e animadores afectos ao Programa Piloto devem exercer 

funções em regime de exclusividade, não podendo tais funções ser 

desempenhadas pelos trabalhadores da instituição gestora ou dos equipamentos 

sociais desta, em regime de acumulação de funções. Nesta conformidade, não 

poderá haver lugar à sobreposição de tarefas entre o pessoal afecto ao Programa 

Piloto e o da instituição gestora e dos equipamentos sociais que lhe estão 

subordinados. No que se refere aos salários de pessoal e demais recursos, o apoio 

financeiro atribuído pelo IAS para o Programa Piloto é destinado exclusivamente 

à execução do mesmo, não podendo ser aplicado aos outros serviços ou projectos 

tanto da instituição como dos seus equipamentos sociais. Neste contexto, a 

instituição gestora goza da liberdade de aplicar os respectivos recursos para a 

realização de diversas despesas decorrentes da exploração do Programa Piloto, 

incluindo o pagamento de salários de pessoal e a respectiva actualização. 

 

7) Poderão ser os mesmos, os casos tratados pelo Programa Piloto e pela instituição 

gestora? 

 

No Regulamento do Programa Piloto, não está estipulado que os casos só podem 

ser acompanhados no âmbito do Programa Piloto. Porém, antes de transferir os 

casos para o Programa Piloto, a instituição gestora deve verificar que tais casos 

satisfazem os requisitos estabelecidos para os destinatários do Programa Piloto. 

Quando o caso beneficia dos diferentes serviços prestados pela instituição gestora 

e pelo Programa Piloto, tal caso vai entrar no cálculo deste e daquela. Entretanto, 

quando o caso envolve a intervenção da instituição gestora e do Programa Piloto, 

mas os serviços prestados são idênticos, então, é considerado apenas um caso para 

efeito de contagem, cabendo apenas a uma das partes, ou seja, à instituição gestora 

ou ao Programa Piloto, fazer o respectivo registo e relatório. 

 

  


