
   
  

 

Sobre a formação em cuidados às crianças e idosos   

No que diz respeito ao assunto que recentemente despertou a 

atenção da população sobre a formação em cuidados às crianças e 

idosos, vem o Instituto de Acção Social (IAS) responder o 

seguinte:  

Depois da entrada em vigor da “Lei de Prevenção e Combate 

à Violência Doméstica”, o IAS tem estado sempre a colaborar 

com os outros Serviços públicos e instituições particulares, na 

execução do respectivo trabalho e na concretização da ideia de 

“três níveis de prevenção”  que permite a construção de uma rede 

de apoio eficaz de prevenção e de combate à violência doméstica. 

Foram criados novos equipamentos de abrigo para acolherem as 

pessoas necessitadas. Através da WelAnser Centre da Cáritas 

Macau são prestados aos indivíduos residentes de Macau mas que 

não são da etnia chinesa, diferentes serviços, nomeadamente, 

apoio à adaptação à vida, bem como palestras e formação para o 

alargamento de conhecimentos. De entre as acções de formação 

realizadas em conjunto com os respectivos Serviços públicos e 

instituições particulares, destaca-se o “Curso de Formação sobre 

a Estratégia e os Procedimentos de Investigação Criminal para o 

Tratamento de Casos Suspeitos de Violência Infantil” , no qual 

participaram 160 agentes da polícia, assistentes sociais  e 

aconselhadores psicológicos da linha da frente.   

 

Considerando que actualmente uma parte dos idosos são 

cuidados pelas empregadas domésticas, o IAS começou, no ano 

de 2017, a prestar apoio financeiro às instituições particulares , as 

quais realizaram o primeiro curso que se destina às empregadas 

domésticas denominado por “Curso de formação em cuidados aos 

idosos fisicamente debilitados para os empregados domésticos” 



   
  

 

que cativou a participação aproximada de 60 empregadas 

domésticas. No futuro, para além de continuar a realizar o curso 

atrás referido, ir-se-ão aumentar gradualmente os tipos de cursos, 

por forma a responder adequadamente às diferentes necessidades 

reais das pessoas que carecem de cuidados.   


