
   
  

 

Relativamente ao aconselhamento pré-marital, ao apoio às 

famílias e ao alívio de stress das famílias monoparentais  

O Governo da RAEM empenha-se em assegurar o nível de vida dos 

grupos sociais vulneráveis, a planear, com a maior precisão possível, o 

apoio social e a estabelecer uma rede de apoio de serviços familiares e 

comunitários a pessoas carenciadas, no sentido de encontrar mais 

residentes necessitados e de lhes prestar apoio. Actualmente, de acordo 

com a lei, os indivíduos e os agregados familiares em situação de 

carência económica podem obter o apoio financeiro. Caso sejam famílias 

monoparentais, são-lhes concedidos apoio especial para famílias 

monoparentais. No que se refere a algumas famílias não qualificadas para 

a obtenção de apoio financeiro (famílias que se encontram no limiar da 

pobreza), estas podem obter o apoio através do “Programa de inclusão e 

harmonia na comunidade” e “Plano de Apoio Alimentar de Curto Prazo”, 

no sentido de aliviar o stress destas famílias.。 

Além dos apoios atrás mencionados, o Instituto de Acção Social 

(IAS), mediante o apoio administrativo, financeiro e técnico, proporciona 

ajuda às instalações particulares de serviço social a realizar diversos tipos 

de serviços para famílias e a fazer promoção educacional na comunidade, 

designadamente, aconselhamento pré-marital, planeamento familiar, 

educação parental, apoio mútuo entre os vizinhos, entre outros, com o 

objectivo de prestar apoio aos residentes, incluindo famílias 

monoparentais, que enfrentam problemas no matrimónio, cuidados às 

famílias, etc.  



   
  

 

No que diz respeito à formação dos trabalhadores dos equipamentos 

sociais, o IAS tem vindo a prestar várias formações aos trabalhadores das 

instalações de serviços às famílias e, ao mesmo tempo, através da 

atribuição de subsídios a estas instalações, as mesmas podem organizar os 

recursos de formação mais adequada para o seu âmbito de serviços aos 

respectivos trabalhadores, com vista a fomentar o desenvolvimento 

global dos serviços. Em simultâneo, mediante a realização de reuniões de 

apoio comunitário com as instalações particulares de serviço social, o 

IAS presta atenção às formas de implementação das medidas constantes 

das políticas da família amigável, a fim de promover a cultura da família 

amigável em Macau.  

É de salientar que, o apoio às famílias monoparentais “anónimas”, 

além dos recursos, serviços, promoção e educação comunitárias, 

formação dos trabalhadores atrás mencionados, requer também de um 

ambiente de apoio mútuo entre os vizinhos na comunidade. Por esta 

razão, o IAS incentiva os residentes que, quando descobrem aquelas 

famílias, podem encorajá-las a contactar activamente o IAS ou as 

instalações de serviço social para obter o apoio correspondente. 


