






I. Política Relativa ao Combate à droga e situação 
desta problemática em Macau 

 
1. Política relativa ao combate à droga

  
Ao  longo  dos  tempos,  a  Administração  de  Macau  tem  vindo  a  defender  com  firmeza

polít icas  essenciais  de  combate  à  droga,  nomeadamente,  o  controle  da  oferta  e  a  redução 
da  procura;  através  da  distribuição  de  tarefas  pelos  diversos  organismos,  da  cooperação 
entre  os  mesmos  e  da  congregação  de  esforços  da  sociedade  civi l,  têm  sido  aplicadas 
todas  as  medidas  necessárias  na  luta  contra  a  droga.  O  combate  a  crimes  relacionados
com  a  droga  e  a  prevenção  da  toxicodependência  são  essencialmente  incumbidos  aos 
serviços  subordinados  ao  Secretário  para  a  Segurança  e  ao  Secretário  para  os  Assuntos
Sociais e Cultura do governo da RAEM. 

Nos  últ imos  anos,  a  Administração  de  Macau  tem  vindo  a  reforçar  as  leis  que  regulam
os  crimes  relacionados  com  a  droga,  actualizando  a  legislação  nesse  âmbito  conforme  a 
conjuntura.  Além  disso  tem  prestado  grande  atenção  ao  desenvolvimento  de  estudos  e  à 
cooperação com o exterior na área de combate à droga. 

  

  
  

2. Situação da droga em Macau
  

Segundo  estatísticas  do  Ministério  Público  da  RAEM,  em  2004  foram  instaurados  e 
investigados 191 casos de crimes relacionados com a droga, representando um aumento de
9,8% em relação aos 174 registados em 2003, sendo 193, o total  de acusações registadas,
número  esse  muito  próximo  do  ano  anterior,  que  foi  de  197.  Desses  casos,  106  estavam
relacionados  com  o  tráfico  il ícito  de  droga,  sendo  registadas  42  acusações.  Além  disso,
foram instaurados  85  casos  relacionados  com o  tráfico  de  droga,  com tráfico  de  droga  em 
pequenas  quantidades,  com  o  traficante-consumidor,  e  com  a  detenção  i l ícita  de  drogas, 
sendo 151 o número de acusações registadas. 

  



De acordo com os dados estatísticos da Alfândega de Macau, a quantidade de droga
apreendida em 2004 foi inferior à de 2003. Das 114 dil igências efectuadas, foram
apreendidos cerca de 2.300 psicotrópicos, traduzindo-se numa queda de 33%
comparativamente com 2003, enquanto que no tocante a ketamina e cannabis, as
quantidades apreendidas foram de 20 gramas e de 160 gramas, representando um
decréscimo de 60% e 26%, respectivamente. 

No mesmo ano, a Polícia Judiciária deteve 270 suspeitos de crimes relacionados com a
droga, dos quais 73 (45 em 2003) estavam implicados no tráfico i l ícito e 197 (200 em 2003) 
no consumo. Durante o ano de 2004, a Polícia Judiciária conseguiu apreender um total de 
55 gramas de heroína (87 gramas em 2003), mais de 3 mil gramas do t ipo de cannabis (970
gramas em 2003), 500 gramas de ketamina (204 gramas em 2003), 231 gramas de cocaína 
(4 gramas em 2003) e 1.904,5 comprimidos proibidos por lei (5.585,5 em 2003). Das
quantidades apreendidas, houve um aumento significativo em cannabis e cocaína, assim 
como a de ketamina. Relativamente à quantidade de heroína e comprimidos proibidos, 
verif icou-se uma queda considerável. 

No que diz respeito às estatísticas dos toxicodependentes em Macau, em 2004 foram
registadas 692 pessoas (sendo 350 casos de desintoxicação voluntária registados pelas 
instituições governamentais e particulares de desintoxicação e 342 de reclusos
toxicodependentes da Prisão). Em termos de número, verif icou-se um aumento de 9,2% 
comparativamente com os 634 toxicodependentes registados em 2003, e isto deveu-se ao 
aumento do número de toxicodependentes dentro da Prisão. Além disso, registou-se em 
2004, a inscrição de 86 novos casos de pedidos de desintoxicação, número esse que é 
análogo ao verif icado em 2003. De entre os pedidos de desintoxicação, predominaram os
consumidores da heroína, seguidos dos psicotrópicos, sendo cerca de 80% do sexo 
masculino. 

Concluindo, ao longo dos anos, o problema da droga em Macau tem-se mantido sob 
controle, apesar do número de novos casos respeitantes ao abuso de psicotrópicos ter 
vindo a crescer. Os indicadores do ano de 2004 mostram algumas transformações da
situação do consumo da droga em Macau, devido ao aumento signif icativo de casos de
desintoxicação de mulheres e de jovens. Simultaneamente, houve também um grande
aumento de casos de contaminação de HIV/SIDA no seio dos consumidores. A
Administração de Macau tem estado bastante atenta a esta situação, reforçando as 
medidas de combate e prevenção da droga. 



II. Acções da Luta Contra a Droga pelo Governo 

(1). Instituto de Acção Social – Departamento de Prevenção e Tratamento da 
Toxicodependência 

As acções de prevenção contra o abuso de drogas em Macau são essencialmente 
coordenadas e executadas pelo Departamento de Prevenção e Tratamento da 
Toxicodependência (DPTT) do Instituto de Acção Social (IAS) que tem como principais 
atribuições: promoção da educação e divulgação sobre a prevenção do abuso de drogas, 
prestação directa de serviços de tratamento e reabil i tação da toxicodependência, recolha 
e análise de informações e dados estatísticos importantes relativos à área da 
toxicodependência, realização de pesquisas e estudos, bem como, a participação em 
acções de colaboração regionais e internacionais no âmbito do combate à droga. 

 
 

Presentemente, os trabalhos de prevenção e tratamento da toxicodependência 
entraram já numa fase de maturidade e profissionalismo. Está a desenvolver-se um 
modelo pedagógico diversif icado, interactivo e científ ico, divulgando a mensagem anti-
droga junto das colectividades escolares, estendendo-a até às famílias e às diversas 
camadas sociais. Quanto aos serviços relacionados com os modelos terapêuticos e a 
dimensão dos equipamentos, verif icou-se também um progresso assinalável, sendo cada 
vez maior a atenção e o apoio prestados pelos diferentes sectores da sociedade nas 
acções de combate à droga. Nesse âmbito, o DPTT do IAS prosseguiu em 2004, à 
consolidação dos cursos de “Educação de Vida Sadia” junto das escolas primárias, à 
intensif icação da divulgação educativa sobre a prevenção do tabagismo e do consumo de 
bebidas alcoólicas junto dos estudantes de curso secundário, explorando o conteúdo da 
educação preventiva contra a droga e realçando a importância da participação conjunta 
dos jovens, implementando novamente, o “Plano de Prémios para as Acções de Combate 
da Droga para Jovens”, a f im de elevar, a eficácia das acções de prevenção contra o 
abuso de droga por parte das crianças e jovens. Simultaneamente, em 2004 foi 
intensif icado o desenvolvimento dos serviços de desintoxicação em Macau, prestando 
apoio às instituições particulares, nomeadamente, no âmbito dos equipamentos e formas 
de funcionamento, encaminhando-as para uma gestão sistemática e aperfeiçoando os seus 
serviços. Foram estudadas diferentes medidas para incrementar os resultados do 
tratamento da toxicodependência e reforçados os recursos com vista a oferecer serviços 
de tratamento e aconselhamento aos indivíduos que tencionam erradicar o vício de fumar 
e do consumo de álcool. No decurso desse ano, o IAS reagiu eficaz e rapidamente ao 
surto repentino de casos de contracção do vírus de SIDA (HIV) por parte dos 



consumidores de estupefacientes, tendo intensif icado os trabalhos relativos à 
promoção pedagógica, ao acompanhamento e aconselhamento, bem como, o serviço de 
apoio ao exterior. Além disso, estreitaram-se os laços de comunicação e cooperação com 
os Serviços de Saúde e com as instituições particulares de desintoxicação, tendo-se 
organizado, por várias vezes, visitas de estudo a Hong Kong para os trabalhadores da 
linha da frente, por forma a elevar, continuamente, o nível das técnicas de trabalho e 
aprofundar os conhecimentos específicos dos trabalhadores da desintoxicação e do 
pessoal médico de Macau, designadamente, no reforço da capacidade e da experiência na 
prevenção e tratamento de doenças contagiosas relacionadas com o consumo da droga. 

Além disso, o IAS continuou em 2004, a participar afincadamente, em reuniões e 
actividades regionais e internacionais de combate à droga, tendo organizado em Setembro 
e com sucesso a “3a Edição do Seminário do Combate à Droga entre Guangdong, Hong 
Kong e Macau”, impulsionando e consolidando, o intercâmbio e a cooperação entre as três 
regiões. 

Na dependência do DPTT funcionam duas unidades – Divisão de Prevenção Primária e 
a Divisão de Tratamento e Reinserção Social, que com eficácia executam todas as tarefas 
de prevenção e tratamento. 

 

 1. Divisão de Prevenção Primária (DPP)  
Através de palestras, cursos de formação, exposições e da comunicação social, esta 

Divisão levou a efeito acções educativas e de divulgação sobre o combate à droga junto 
das escolas, famílias e diversas camadas sociais. Ao mesmo tempo, incentivou e apoiou 
as instituições particulares na realização de actividades sobre a prevenção do abuso da 
droga, elevando com empenho, a consciência anti-droga da população, aumentando o 
interesse dos cidadãos a participarem nos trabalhos de luta contra a droga, no sentido de 
construir, em conjunto, uma cidade sem droga. 

Actualmente, as acções de educação preventiva desenvolvem-se no sentido da 
diversif icação e sistematização do ensino e das actividades. Além de se organizarem as 
habituais palestras e acções de divulgação anti-droga, tem-se nos últ imos anos 
introduzido cursos de prevenção do abuso de droga em escolas primárias e secundárias, 
nomeadamente, a “Educação de Vida Sadia” e “Uma Visão Global de Tabagismo”. Estes 
cursos obtiveram bons resultados, tendo sido aplicados mais esforços para o seu 
desenvolvimento. Em 2004, foram ainda introduzidos cursos sobre a prevenção do abuso 
do álcool, mari juana e drogas, habitualmente consumidas em festas de jovens. 
Conceberam-se ainda softwares e actividades escolares dedicadas especialmente aos 
estudantes do 2.o e 3.o anos do curso secundário. Por outro lado, em reposta à evolução 
do problema do abuso da droga e às necessidades da sociedade, foram intensif icadas as 
acções de divulgação, bem como disponibil izadas mais informações relativas ao combate 
à droga, através da publicação de relatórios da luta contra a droga, impressão de cartazes 
de divulgação, panfletos sobre o perigo da droga, manuais práticos sobre a prevenção da 
droga, periódicos, etc.. Além disso, intensif icaram-se as campanhas de divulgação nos 
bairros comunitários, através da Estação Televisiva, Rádio, banners, anúncios nos 
autocarros, etc.. Foi ainda enviado pessoal especializado desta Divisão às escolas e aos 
bairros comunitários para promoverem o ensino sobre o combate à droga, a f im de 
difundirem a mensagem anti-droga à comunidade geral, alcançando o objectivo da 
vulgarização do ensino sobre o combate à droga. 

  

1. Centro de Educação de Vida Sadia  

A “Educação de Vida Sadia” é um 
curso sobre a saúde e a droga, 
internacionalmente reconhecido, tendo 
como destinatários os estudantes com 
idades compreendidas entre os 5 e os 12 
anos. Tem como objectivo dar a 
conhecer aos alunos, através de 
equipamentos modernos de ensino e 
métodos de educação interactiva, os 
benefícios duma vida saudável e o perigo 
do abuso de droga. Desde o início do 
curso, em Setembro de 2000, até agora, 



contou com a participação de mais de 
50 mil alunos provenientes de 64 escolas 
de Macau. 

2004 foi o ano em que o curso de “Educação de Vida Sadia” conseguiu um 
desenvolvimento sustentável, contando com a participação de 50 escolas, abrindo 515 
turmas para 19.808 alunos, correspondendo a um acréscimo de 4.243 pessoas e um 
aumento de 21%, comparativamente com o ano anterior. Em termos do número de alunos 
beneficiários, alcançou-se um novo recorde, e isto deveu-se às grandes solicitações do 
sector da educação em relação ao curso em referência. Em 2003, foi criado o Centro de 
Educação de Vida Sadia que dispõe de 2 salas de aula, destinadas à realização do curso 
em questão. Com a introdução do curso em inglês, aumentou o número de utentes. Nesse 
mesmo ano, houve 843 professores que frequentaram as aulas, e houve a participação de 
3 escolas com turmas especiais. Através dessas actividades, deu- se a conhecer aos 
alunos um conceito de valor correcto e a importância duma vida saudável, criando uma 
primeira l inha de defesa contra o abuso de droga, de modo a contribuir para as bases de 
um crescimento saudável das crianças. 

Centro de Educação de Vida Sadia

 

 
 

# Cursos em inglês   

Com o objectivo de implementar o 
projecto referente aos cursos ministrados 
em inglês de “Educação de Vida Sadia”, 
al iás delineado nas Linhas de Acção 
Governativa do ano de 2004, foram 
introduzidos materiais de ensino em 
versão inglesa, tendo-se procedido à 
formação de docentes de l íngua inglesa 
e à execução do plano piloto do curso. 
Tais acções foram bem sucedidas e 
alcançaram resultados posit ivos, 
contando com a participação de 2.721 
alunos vindos de 8 escolas que uti l izam 
o inglês como l ingua de aprendizagem, 
tendo 129 professores frequentado as 
aulas. O desenvolvimento dos cursos em 
inglês permitiu que a “Educação de Vida Sadia” se tornasse num curso bil ingue, criando 
mais condições de aprendizagem aos estudantes, o que contribuiu para a generalização 
do curso. 

  

  

  

Implementação do curso em inglês de “Educação de 
Vida Sadia”



# Semana da Saúde  

Em resposta ao Dia Mundial Sem Tabaco - 31 de Maio e para divulgar a mensagem de 
Anti-Tabagismo, bem como, elevar a consciência dos alunos sobre a importância da 
saúde, o IAS realizou em Maio de 2004, uma série de actividades alusivas à Semana da 
Saúde, intitulada “Ambiente Sem Tabaco, Benéfico para a Saúde”, que através de visitas a 
5 escolas pelos trabalhadores e pela mascote, “Harold”, do Centro de Educação de Vida 
Sadia, procurou divulgar junto dos 5.570 alunos do ensino primário que tinham participado 
no programa de educação de vida sadia a importância dum ambiente sem tabaco e a 
valorização da vida saudável. Através de actividades diversif icadas, os alunos aprenderam 
a recusar, delicadamente, a aspiração do fumo passivo e proteger a qualidade do ar do 
meio ambiente. Por outro lado, foram apresentando os factores essenciais para uma vida 
saudável e alegre, nomeadamente, uma alimentação equil ibrada, bem como determinadas 
regras de conduta (consumir mais água, dormir e levantar cedo, praticar desporto 
frequentemente e aspirar ar fresco), encorajando os mesmos a optarem por uma vida 
saudável. Durante as actividades criou-se um bom ambiente, com uma participação 
bastante activa dos alunos. 

  

# Dia aberto ao público 

Para aprofundar o conhecimento dos 
cidadãos de Macau sobre “Educação de 
Vida Sadia” e através de palestras e 
actividades, dar a conhecer aos 
encarregados de educação, a importância 
da educação preventiva, de modo a 
sensibil izá-los para a importância do 
relacionamento com os fi lhos e o 
crescimento saudável das crianças, 
realizaram-se, no dia 27 de Julho de 2004, 
o dia aberto ao público do Centro de 
Educação de Vida Sadia, diversas 
actividades contando com a participação 
de cerca de 300 pessoas, tendo a 
iniciativa decorrido com grande animação. 

As actividades realizadas foram as seguintes: a “Hora para os espertos” dedicada 
especialmente às crianças, jogos de tendinhas, design de cartões de “Harold” , 
exposições, apresentação de cursos e equipamentos, etc. Além disso, foram organizadas 
duas palestras proferidas pelo Chefe da DTRS, Hon Wei, sobre “Estratégias para uma boa 
educação dos fi lhos” para os encarregados de educação. O orador falou de forma animada 
e interessante, empregando exemplos práticos, o que conseguiu uma integração e 
participação bastante activa dos encarregados de educação. Por outro lado, o 
aparecimento da mascote, Girafa “Harold”, símbolo do curso de educação de vida sadia, 
estimulou bastante as crianças e todas elas procuraram tirar fotografias com a mascote, 
enriquecendo o ambiente com alegria.  

“Dia Aberto” promovido pelo Centro de Educação de 
Vida Sadia

 

2. Curso “Uma Visão Global do Tabagismo”  

Este curso, lançado em 2002, 
engloba um conjunto de aulas sobre a 
prevenção do tabaco baseada no 
conceito da Educação de Vida Sadia, 
tendo como principal alvo os alunos do 



1.o ano do curso secundário. Com a 
adopção de um método inovador de 
ensino interactivo e de equipamentos de 
multimédia, faz-se uma discussão com 
os alunos sobre a problemática do 
tabagismo, de modo a reduzir o número 
dos estudantes fumadores. Em 2004, 
contou com a participação de 11 escolas 
secundárias, 50 turmas, com um total de 
2.217 alunos do 1.o ano do curso 
secundário. O curso mereceu 
reconhecimento e reacção posit iva tanto 
dos professores como dos alunos. 
Segundo os resultados dos inquéritos 
realizados após a frequência, a maior 
parte dos alunos reconheceu que o curso 
enriqueceu os seus conhecimentos sobre o perigo do tabaco e aumentou a sua confiança 
para recusar às más tentações. Os professores consideraram que o curso contribuiu para 
estimular a reflexão dos estudantes relativamente ao problema do tabaco. 

Curso “Visão Global  do Tabagismo”

  

3.Cursos educativos sobre droga para alunos do 1.o e 2.o anos do curso 
secundário  

A f im de garantir aos estudantes do 
curso secundário geral, a possibil idade 
de receberem uma educação sistemática 
sobre a droga, depois de organizado o 
curso “Uma Visão Global do Tabagismo” 
foram introduzidos em 2004 dois cursos 
especialmente concebidos para os 
alunos do 2.° e 3.° anos do curso 
secundário, denominados “Estratégias 
para um Cool Teen” e “Igualmente Cool 
sem Drogas” que visavam as drogas em 
voga entre a juventude, servindo de 
temas o álcool, a cannabis, o ecstasy e a 
ketamina. Ao longo do curso foram 
util izados processos interessantes e 
interactivos que para além de conterem conhecimentos sobre droga tinham a virtualidade 
de resolverem problemas, estabelecerem diálogos, tomarem decisões e encontrarem 
meios de auxílio. Recorreu-se ainda à util ização da fórmula de “Harm Reduction” para 
auxil iar os estudantes na avaliação do perigo que poderá emergir das situações l igadas à 
droga, bem como para planearem a prevenção e diminuirem a crise emergente. Tal curso 
t inha por principal característica realçar que o uso da droga não constitui um acto aceite 
pela sociedade e recorrer aos dados estatísticos dos utentes da droga para provar a 
veracidade do facto. 

Em Julho de 2004 foram organizadas 
acções de formação e estágios para 
docentes. No período entre Julho e 
Dezembro registou-se uma participação 
de 6 escolas, 38 turmas contando com 
cerca de 1.400 alunos do 2.° e 3.° anos 
do curso secundário. Da leitura dos 
resultados dos inquéritos preenchidos 
pelos alunos, a maioria opinou que o 
curso lhe proporcionou conhecimentos 
sobre os efeitos da droga no seu corpo e 
na vida social, além de lhes ter elevado 
a noção de segurança nos recintos de 
diversões. Os professores, consideraram 
que o curso era atractivo, interessante e 
vivo e poderia estimular os estudantes a 
reflectir sobre os problemas da droga. 

Introdução do Curso sobre droga para alunos dos 2º.  e 
3º.  anos do curso secundário

Curso “ Igualmente cool sem droga” para o 3º.  ano do 
curso secundário

 



Cursos sobre droga para escolas secundárias  

Nome do curso/dest inatár ios 
2004 

N.º de escolas N.º de turmas 
N.º de 

par t ic ipantes 
Uma Visão Global do Tabagismo/ 
alunos do 1.° ano do curso secundário 11 50 2.217 
Party Smart / Form 2 Students 6 20 716 
Risky Business / Form 3 Students 6 18 679 
Total 23 88 3.612 

  

4. Palestras e cursos de formação sobre combate à droga  

As palestras constituem um dos 
processos usuais para a educação 
preventiva contra a droga. A DPP todos 
os anos toma a iniciativa de contactar 
com as associações, escolas e 
instituições de serviço social, para a 
organização de palestras de acordo com 
as suas solicitações tendo em conta o 
horário, conteúdo e a modalidade da 
acção, a f im de que os participantes 
consigam receber informações mais 
correctas maximizando os efeitos das 
acções preventivas. Em 2004 a DPP 
promoveu 28 palestras para 3.617 
participantes sobre o combate à droga. 
Para reforçar os trabalhos de prevenção do abuso de medicamentos no seio da 
comunidade portuguesa o IAS e a Associação de Reabil itação de Toxicodependentes de 
Macau procederam aos trabalhos preparativos para a realização das diversas acções 
educativas incluindo palestras, as quais estão previstas para o 1.° semestre do ano 2005. 

Quanto aos cursos de formação sobre a prevenção do abuso de medicamentos 
destinados aos professores e técnicos sociais, foram promovidos 5 em 2004 com 102 
participantes. A DPP pretendeu com esses cursos ampliar a sua rede de prevenção em 
Macau. 

Palestras sobre combate à droga

 

Palestras e cursos de formação sobre prevenção de abuso de medicamentos em 
2004  

Tipo de actividades Cursos e Palestras Nº de participantes 
Palestras nas escolas (estudantes de cursos primário, 
secundário e superior) 22 3237 
Palestras nos bairros (adolescentes, encarregados de 
educação) 6 5 
Cursos de formação (professores, trabalhadores 
sociais) 5 102 
Total 33 3.719 

 

 

5. Centro de Apoio à Educação para o Combate ao Abuso de Drogas  

A partir de 2004, no seu 2.° ano de 
funcionamento, o Centro adoptou um 
horário mais alargado, passando a 
funcionar de 2.ª a 6.ª feira, entre 
as14H30 e as 17H30, no sentido de 
permitir a um maior número de pessoas 
terem acesso ao referido Centro. 
Segundo dados estatísticos, em 2004, 
um total de 512 pessoas visitaram o 
Centro, incluindo as que vieram 
individualmente e as que foram enviadas 
em grupos por associações e escolas. 
Para ir ao encontro das necessidades 
dos utentes, o Centro foi adquirindo mais 



l ivros, revistas e equipamentos 
pedagógicos acerca do combate à droga. 
A fim de divulgar amplamente a 
mensagem anti-drogas, facultar aos cidadãos mais uma via para adquirir conhecimentos 
sobre drogas e incentivá-los a participar nas actividades de combate à droga, são editados 
e publicados periodicamente boletins informativos relativos ao Centro, os quais são 
distribuídos pelos diversos serviços competentes, associações, escolas e instituições de 
serviço social.  

Alunos vis i tando o Centro de Apoio à Educação  
para o Combate ao Abuso de Drogas

 

6. Promoção das acções de combate à droga  

O IAS costuma promover publicidade 
anti-drogas na Rádio e na Televisão para 
assinalar o Dia Internacional Contra o 
Abuso e o Tráfico I l ícito de Drogas e 
também durante as férias de Verão, do 
Natal e do Ano Novo Lunar. Em 2004 foi 
produzido um novo fi lme de curta 
metragem intitulado “O Preço do Abuso de 
Medicamentos” que visava elevar a auto-
vigi lância da juventude perante o abuso de 
medicamentos e melhorar o conhecimento 
de mais meios de ajuda por parte dos 
cidadãos. Além disso, deu-se continuidade 
à cooperação com a Polícia Judiciária na 
produção e impressão de cartazes que 
foram afixados nos locais de diversão, 
karaoke, casas de jogos electrónicos, etc. 
Em consonância com o desenvolvimento 
da sociedade projectou-se em 2004 a 
abertura duma página electrónica, a 
primeira do género em Macau, para melhor 
explorar a transmissão de informações respeitantes à luta contra a droga, prevendo-se o 
seu funcionamento formal em meados de 2005. Simultaneamente, o IAS criou na DPP a 
linha directa 781791, destinada ao atendimento de pedidos de informações sobre drogas e 
pedidos de apoio por parte dos cidadãos. 

 
Per iódico do Centro de Apoio à Educação para o 

Combate ao Abuso de Drogas

 

7. Actividades de combate à droga  

# Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas   

Para assinalar o Dia Internacional 
Contra o Abuso e o Tráfico I l ícito de 
Drogas, 26 de Junho, o IAS em conjunto 
com mais de dez entidades, públicas e 
privadas, promoveu nesse dia no Largo 
do Senado uma actividade intitulada 
“Gerações sem Drogas”, a qual teve 
como objectivo fortalecer o 
conhecimento e a atenção dos cidadãos 
em relação ao problema da droga, bem 
como difundir notícias respeitantes à 
prevenção do abuso de medicamentos. 

Este acontecimento foi r ico em 
actividades que incluíram uma exposição 
sobre o combate à droga, jogos de 
tendinhas, competições de talento e uma 
festa nocturna. A exposição e os jogos de tendinhas tiveram lugar nesse dia à tarde. Os 
jogos disponíveis em cada tendinha tinham características próprias, que para além de 
terem valor lúdico, também tinha uma finalidade educativa. Estiveram presentes no evento 
mais de 10 mil pessoas, tendo sido bastante animado o evento. Além disso, introduziu-se 
ainda um programa de cantos denominado “Concurso para o Melhor”, tendo este captado a 
atenção de muitos cidadãos a assistirem o espectáculo, o programa integrou cantos, 
danças, um grupo musical, dança hip hop, etc, tendo os executantes evidenciado grande 

Acção de sensibi l ização para cr ianças mediante jogos 
de tendinhas no Dia Internacional  Contra o Abuso e o 

Tráf ico I l íc i to de Drogas



nível de competência artística. 

A festa nocturna foi especialmente 
virada para a juventude e teve como 
convidados os jovens cantores de Hong 
Kong e Macau, Lao Hou Long, Conjunto 
C-plus, que se juntaram aos jovens 
espectadores debaixo do palco para a 
realização de jogos interactivos, o que 
tornou a actividade muito animada. Os 
cantores aproveitaram a ocasião para 
transmitir a mensagem sobre o combate 
à droga a esses jovens por forma a 
reforçar o seu conhecimento sobre o 
problema do abuso de medicamentos, 
encorajando o amor à vida e a abstenção 
da droga. A entidade organizadora 
também aproveitou a ocasião para 

distribuir prémios aos vencedores de jogos SMS “Grande Concurso de Gerações Sem 
Droga”. 

Comemorações do Dia Internacional  Contra o Abuso e 
o Tráf ico I l íc i to de Drogas

 

# Campanha sem fumo   

Para assinalar o “Dia Mundial Sem 
Fumo, dia 31 de Maio, a Organização 
Mundial de Saúde escolheu como tema 
para o ano de 2004 “O Tabaco e a 
Pobreza”. Assim, o IAS em conjunto com 
os Serviços de Saúde (SS), o Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais 
(IACM) e a Associação dos Jovens 
Cristãos de Macau realizou nesse dia 
uma conferência de imprensa com o 
objectivo de apresentar ao público o 
plano dessa actividade e divulgar a 
mensagem de antitabagismo. 

A acção centrou-se essencialmente numa série de actividades que duraram um ano, 
junto das escolas e dos bairros. Os técnicos sociais da referida Associação promoveram 
nas escolas um plano denominado “Espaço Escolar sem Fumo” que integrou uma 
actividade intitulada “Declaração sem Fumo e Embaixador sem Fumo” que se dirigiu a 
cerca de 8.000 alunos desde a 5.ª classe do ensino primário até ao 2.° ano do ensino 
secundário, tendo como finalidade difundir este tema específico “Declaração sem Fumo”
durante as reuniões semanais das escolas e permitir aos estudantes participantes a 
assinatura duma declaração para ser veiculada às respectivas famílias e bairros. Por outro 
lado, organizaram-se grupos entre os técnicos sociais que trabalhavam nas escolas, com o 
f im de preparar os “Embaixadores sem Fumo”, bem como incentivar os alunos a difundirem 
as mensagens respeitantes a uma vida saudável sem fumo. 

A fim de que a mensagem sobre ambiente sem fumo possa ser divulgada eficazmente 
junto dos bairros, foram promovidas em parceria com o IACM no período entre Outubro de 
2004 e Maio de 2005 seis actividades no âmbito do “Plano de promoção do ambiente 
saudável e sem fumo nos bairros” em vários jardins e centros de actividades, acções que 
foram desencadeadas pelo pessoal do IAS e pelos grupos voluntários do IACM recorrendo 
a jogos interactivos tendo como objectivo melhorar o conhecimento dos jovens 
relativamente aos malefícios do tabaco aprendendo como rejeitar as tentações. Estas 
actividades contaram com a participação dos moradores dos diversos bairros, tendo sido 
reforçada a relação entre pais e f i lhos. 

Act iv idades do Dia Mundial  Sem Fumo

  

  

  



# “O SOL - 2004” – Actividades ao ar livre   

Em 2004, o IAS, a Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude 
(DSEJ) e o Instituto do Desporto (ID) 
voltaram a organizar em conjunto com a 
Associação de Beneficência Sin Meng 
uma série de actividades ao ar l ivre, que 
incluiram um Passeio de Bicicletas, 
Campismo de Verão e um Concerto 
Musical para assinalar o f im da 
Actividade “Mil Sóis”, tendo por 
f inalidade permitir aos jovens conhecer o 
valor que eles próprios têm, construir a 
auto-estima e a auto-confiança, 
desenvolvendo o espírito de 
solidariedade e amizade, e ao mesmo 
tempo oferecer-lhes oportunidades para participarem em actividades benéficas à saúde, e 
maximizar o espírito de servir a comunidade contribuindo para a sociedade. 

O Passeio de Bicicletas realizou-se em Maio na praça em frente à Torre de Macau, 
proporcionando às famílias uma oportunidade de convívio. O programa integrou jogos de 
tendinhas e um espectáculo. A actividade contou com a participação dos altos funcionários 
do Governo que andaram de bicicleta em conjunto com os jovens e seus pais, dando uma 
volta pelo Lago da Avenida República até à Praça Dinastia. Foi também convidado o 
cantor de Hong Kong, Fong Lek Son, para servir de embaixador do Sol que na ocasião fez 
uma actuação e encorajou os jovens a levar uma vida construtiva. Registou-se a 
participação de cerca de 1.000 pessoas. 

O Campismo de Verão teve lugar num estabelecimento da Ordem Salesiana durante as 
férias de Verão, com a duração de 3 dias. Pretendeu-se, através de variadas actividades 
de aventura, visitas a instituições de desintoxicação e sessões de aula incrementar a 
autoconfiança dos jovens. Concluída esta actividade, tanto os participantes como os pais 
f izeram uma avaliação positiva acerca da actividade. 

O concerto musical constituiu o últ imo número dessa série de actividades e foi 
realizado nas instalações da Companhia de Corridas de Cavalos de Macau a 22 de 
Outubro, tendo contado com a actuação dos cantores de Hong Kong, Yong Chow Yee, 
Fong Lek San, Leong Lok Si, que em conjunto com os cantores de Macau, não deixaram 
de apelar e lembrar constantemente aos jovens presentes no espectáculo para “estimarem 
a vida e afastarem-se da droga.” Nessa noite foram também homenageados os “Jovens do 
Sol” que se distinguiram nos seus trabalhos. Além disso, a f im de permitir aos jovens a 
oportunidade de participarem em mais trabalhos de combate à droga, a Associação de 
Beneficência Sin Meng nomeou 20 “Jovens do Sol” para tomarem parte na organização da 
grande actividade relativa ao Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico I l ícito de Drogas 
por forma a facultar aos jovens a oportunidade de participarem nos trabalhos voluntários e 
contribuirem para a comunidade atingindo os objectivos das acções dos “Jovens do Sol”. 

Uma das acções da sér ie de act iv idades “O Sol -  2004”

  

8. Acções de combate à droga 

Segundo os dados estatísticos 
compilados ao longo dos anos pela DPP, 
foram predominantemente crianças e 
jovens das escolas que participaram na 
educação preventiva. A maior parte 
dessas acções foram realizadas pelo 
Governo. No intuito de melhor mobil izar 
a população, intensif icar os trabalhos a 
nível comunitário e promover maior 
diversif icação de actividades para 
jovens, o IAS lançou, em 2003, e pela 
primeira vez, a 1.ª fase do Plano de 
Prémios para Acções de Combate à 
Droga dos Jovens tendo a cerimónia de 
entrega de prémios sido realizada no Distr ibuição de prémios aos vencedores do Plano de 



Largo do Senado, em 2 de Abril  de 
2004. No recinto foram exibidas fotos 
alusivas às acções desenvolvidas pelos 
grupos e associações. Foi instalado no local um stand para informações, com vista à 
promoção da 2.ª fase do referido Plano estimulando uma maior participação dos grupos 
juvenis. O programa da cerimónia foi muito variado, tendo os diversos espectáculos 
apresentado obras concorrentes na 1.ª fase do Plano. Por ter concebido a melhor acção 
de combate à droga, a Associação Académica da Escola Hou Kong ganhou o melhor 
prémio, tendo mais de uma dezena de alunos parti lhado a sua experiência com os 
presentes. 

“2.ª Fase do Plano de Prémios para Acções de Combate à Droga  

Na perspectiva de impulsionar mais 
jovens para organizarem e criarem 
actividades relativas ao combate à droga 
e daí despertar maior atenção da 
juventude e obter o seu apoio nos 
trabalhos, em 2004 deu-se continuidade 
à 2.ª fase do referido Plano, no qual 
participaram sete grupos e associações. 
As formas das actividades tornaram-se 
mais diversif icadas, pois além de várias 
competições com temas alusivos: peça 
teatral, perguntas e respostas, design de 
cartazes, design de T-shirt,  alteração da 
letra das canções e outras acções de 
grande dimensão, houve ainda 
produções de textos e a publicação dum 

livro intitulado “Desintoxicação Evangélica de Macau”, da responsabilidade duma 
Associação, o qual apresentava os aspectos desse tipo de desintoxicação em Macau. 

Desde que foi lançada a 2.ª fase do Plano pelos grupos comunitários, algumas 
centenas de jovens participaram nas respectivas actividades, através das quais 
aprofundaram os seus conhecimentos em relação à droga e fortaleceram o seu conceito 
relativamente ao combate à droga, começando eles próprios a esforçarem-se e em 
seguida a influenciar os amigos a incorporarem-se nas fi leiras do combate. Com efeito, o 
Plano de 2004 irá estender-se até 2005, ano em que terá lugar a cerimónia da entrega de 
prémios referente à 2.ª fase do Plano. Na altura, será atribuído o “Prémio da Melhor Acção 
contra a Droga” e o “Prémio de Maior Criatividade”. 

  

  

Prémios para Acções de Combate à Droga dos Jovens 
– 1.ª fase

Act iv idade do Plano de Prémios para Acções de 
Combate à Droga dos Jovens – 2.ª  Fase

Acções desenvolvidas pelas diversas Associações e Grupos:  

Association Activity
1.Centro Comunitário da Areia Preta da UGAM Cortar, lavar e secar droga
2. Associação de Estudantes da Escola Secundária Hou Kong Série de Acções Anti-drogas para adolescentes 

3. Associação de Danças Sadias de Macau “Sacudir os maleficios da droga, saltitar para vida 
colorida 2004”

4. Centro Comunitário para Jovens da Associação de Jovens 
Cristãos de Macau Nova geração no combate à droga

5. Departamento de Serviço Social de Macau da Sheng Kung 
Hui Combate à droga visto sob várias ópticas

6. Centro Comunitário de Mong Há da UGAM Humanidade Nova – Criar nova era de actividades

7.Associação de Literatura Cristã de Macau Publicação do Livro “Desintoxicação Evangélica de 
Macau”

 

9. Apoio às instituições particulares  

Em 2004 o IAS continuou a prestar 
apoio técnico e f inanceiro às instituições 
particulares para o desenvolvimento das 
acções de combate à droga a nível 
comunitário, reforçando a prevenção da 
toxicodependência na comunidade. 
Continuou também a conceder subsídios, 



regulares e eventuais, ao Centro 
Comunitário para Jovens da Associação 
de Jovens Cristãos de Macau, para a 
manutenção e o desenvolvimento dos 
serviços na zona norte da cidade. O 
referido Centro Comunitário desenvolve 
sobretudo actividades preventivas. Em 
2004, o Centro t inha um total de 998 
sócios. O Centro também organiza 
actividades anti-drogas. Os jovens, 
mediante a sua participação directa nas 
actividades anti-drogas, poderão 
conhecer melhor os malefícios da droga 
exercendo influência sobre seus pares. O 
Centro, através das actividades 
preventivas, divulga a mensagem anti-
drogas junto dos jovens, reforçando-lhes a auto-imagem, a auto-estima e a capacidade de 
resistência. O Centro organiza diversas actividades nomeadamente, concurso de canções, 
treino para voluntários, actividades de aventura, competições desportivas, dia aberto, 
concertos musicais. Em 2004, foram organizadas mais de 150 actividades em que 
participaram 30.439 pessoas. As instalações do Centro incluem uma sala polivalente, uma 
sala de actividades, uma sala de audiovisuais (karaoke), uma sala para a banda musical, 
uma sala de informática, uma sala de dança e uma sala de reuniões. 

Em 2004, o IAS concedeu subsídios no total de MOP114.000 a 4 instituições 
particulares para organizarem 12 acções, cujos temas se centraram na prevenção contra o 
abuso de medicamentos, antitabagismo e crescimento da juventude. A par disso, também 
patrocinou associações particulares na aquisição de brindes para serem posteriormente 
distribuídos em futuras actividades. 

Inst i tu ições part iculares ajudando na promoção das 
acções de combate à droga

 

Acções desenvolvidas por diversas Organizações em 2004 
Nome das Associações/Instituições Designação das Acções

Associação dos Jovens Cristãos de 
Macau

1. Frente a frente com droga
2. Concurso de perguntas e respostas sobre combate à droga
3. Programa especial sobre vida
4. Peça teatral “Nova Experiência Sem Droga”
5. Campismo “Dinâmica e Auto Fortalecimento”
6. Da vida sadia sabemos eu e você
7. A nossa canção de tema 2004
8. Projecto de vida sadia 2004 “Largos Horizontes”

Associação Geral de Antitabagismo

9. Concurso de design de cartazes sobre antitabagismo para jovens 
estudantes
10. Palestras sobre antitabagismo e prevenção contra abuso de 
medicamentos, distribuição de prémios aos vencedores do concurso de 
design de cartazes de antitabagismo

Direcção da Associação de 
Beneficência Lin Fong de Macau 11. Actividades de homenagem a Lin Zexu

Associação de Mútuo Auxílio do 
Bairro S. Paulo de Macau 12. Acção “A droga prejudica toda a vida”



II. Acções da Luta Contra a Droga pelo Governo 

  2. Divisão de Tratamento e Reinserção Social (DTRS)  
Tem por principal função fornecer aos toxicodependentes serviços de desintoxicação 

voluntária e de reabil i tação, bem como gerir o Complexo de Apoio a Toxicodependentes e 
conceder apoio técnico e f inanceiro às associações e instituições particulares. Compete-
lhe analisar os casos encaminhados pelos Tribunais e por outros Serviços Públicos, bem 
como fazer estatísticas sobre o número de toxicodependentes e a sua situação, prestando 
ao mesmo tempo auxílio no desenvolvimento dos planos e actividades referentes à 
prevenção contra o abuso de medicamentos. 

A DTRS enfrentou em 2004 um 
profundo desafio tanto no aspecto de 
pedido de serviços como no tocante à 
reforma administrativa. Com efeito, 
verif icou-se um substancial aumento na 
oferta directa de serviços de 
desintoxicação sucedendo o mesmo em 
relação aos casos de desintoxicação em 
consequência da infecção do HIV. Deste 
modo houve necessidade de se 
envidarem mais esforços e procederem-
se a certos acertos nas modalidades de 
serviços, nomeadamente no que respeita 
à formação do pessoal da l inha da frente 
incutindo-lhes conhecimentos 
profissionais por forma a tomarem 
medidas para minimizar os possíveis prejuízos. Com o melhoramento da qualidade de 
serviço e aliando-a a experiências obtidas no âmbito da medicina especializada, procedeu-
se ao ensaio de fórmulas avançadas com vista a alcançar melhores efeitos terapêuticos. 
Quanto ao plano de apoio socio-psicológico aos internados, ofereceu-se uma melhor 
componente terapêutica, o que vir ia a gerar no futuro um signif icado mais posit ivo para 
reabil itação e prevenção. No respeitante à reforma administrativa, começou-se a 
concretização dos trabalhos de certif icação ISO 9001:2000 nos serviços de internamento, 
pelo que alguns preparativos e formações foram iniciados em 2004. No que se refere ao 
pessoal do serviço de internamento, reforçaram-se as competências dos ex-
toxicodependentes, a f im de que estes pudessem contribuir para o serviço de tratamento 
da toxicodependência com a sua experiência no programa de desintoxicação. Por outro 
lado, fez-se um sistemático arranjo na área da formação tendente à redução dos prejuízos 
bem como no planeamento sobre a manutenção do tratamento da desintoxicação com o 
objectivo de melhor equipar o pessoal da DTRS de capacidade prática para implementar 
os novos projectos. Quanto à cooperação com as instituições particulares, foram 
igualmente intensif icadas acções de propaganda para a redução de danos, tendo sido 
iniciados os trabalhos de recolha de seringas nos pontos crít icos dos bairros, e prestados 
os serviços de acompanhamento. Entretanto, para os trabalhos de desenvolvimento no 
exterior houve também aumento de subsídios e face à avaliação das necessidades de 
serviço no exterior respeitante ao abuso de medicamentos por parte da juventude criou-se 
entre os órgãos competentes uma plataforma de dados na Internet, com vista a 
aperfeiçoar a distribuição de tarefas entre o pessoal das instituições de internamento. 
Naquele ano deu-se continuidade ao projecto de reconstrução dum lar para o sexo 
masculino, além de se proceder a uma avaliação global do sistema de gestão financeira 
das instituições particulares com vista à formulação de propostas adequadas. Procedeu-se 
também à elaboração de projectos de diplomas legais relativos ao serviço de 
desintoxicação. Todos estes trabalhos visam aperfeiçoar o serviço em causa. 

Complexo de Apoio a Toxicodependentes

  

  

  

  

  



  

1. Complexo de Apoio a Toxicodependentes  

O Complexo entrou em funcionamento 
em Outubro de 2002, com o objectivo de 
diversif icar os serviços de 
desintoxicação prestando diversas 
modalidades de tratamento. Encontram-
se disponíveis no Complexo consultas 
externas, internamento de curta duração 
e actividades recreativas para 
reabil itados. Para além do apoio sócio-
psicológico o Centro também 
disponibil iza serviços médicos, tais 
como, análise de sangue e de urina, 
encaminhamento para consultas de 
especialidade, etc. Outros serviços 
prestados no Complexo incluem apoio a 

instituições particulares, como por exemplo, cedência de espaço para a realização de 
actividades especiais, reuniões e acções de formação, etc. 

Casos atendidos nas consultas externas no Complexo:  

Em 2004 foram acompanhados 350 utentes. dos quais 86 eram casos novos, número 
que foi semelhante ao de 2003, ano em que se registou um total de 87 casos novos. Ao 
longo do ano, foi prestado serviço a 10.745 pessoas, representando um acréscimo de 13% 
em relação ao ano anterior. 

Um canto da sala de espera das consul tas médicas

 

  
Em 2004 registaram-se 350 casos de pedidos de apoio ao Complexo de Apoio a Toxicodependentes,  

sendo 86 casos novos, s i tuação esta análoga à de 2003

 

  



Em 2004 o número total  de prestação de serviços foi  super ior ao do ano anter ior  representando um 
aumento de 13%. Este aumento deveu-se pr incipalmente ao apoio prestado pelos t rabalhadores sociais.

 

 

Avaliação da situação dos tratamentos:  

No que se refere à administração 
clínica de medicamentos, foi prescrita a 
título experimental a buprenorfina para 
utentes das consultas externas, tendo-se 
iniciado a manutenção do tratamento 
com o uso de naltrexon. Em relação aos 
utentes com infecção de HIV, foi- lhes 
aplicado o tratamento de substituição 
com naltrexon, tendo sido obtidos bons 
resultados. Em 2004, o Centro efectuou 
6.427 análises de urina dos 
toxicodependentes em tratamento, 
representando um aumento de 73% em 
relação ao ano passado. No que se 
refere ao exames médicos para detecção 
das doenças infecciosas, o Centro 
disponibil iza diversos exames médicos. 
O número das pessoas sujeitas a estes exames bateu o recorde dos anos anteriores, 
sendo 1.355 o número total de exames efectuados. Com a disponibil ização destes exames, 
melhorou-se a acessibil idade dos utentes a testes de rastreio, o que reforçou a vigi lância 
da propagação das doenças infecciosas. Entre as infecções associadas à 
toxicodependência, as hepatites B e C foram as mais frequentes, situando-se a hepatite C 
nos 70%. Em 2004, verif icou-se um aumento signif icativo das infecções da SIDA 
associado à troca de seringas. Da análise dos casos acompanhados nas consultas 
externas, verif icaram-se 10 utentes seroposit ivos. Segundo os dados do SS, em 2004, 
registou-se um total de 18 pessoas com infecção de HIV associado ao abuso de drogas. A 
DTRS desenvolveu acções de sensibil ização em função das necessidades reais, tendo 
reforçado a colaboração com instituições particulares de desintoxicação, no sentido de 
levar a população a conhecer as medidas correctas e o risco decorrente da troca de 
seringas e da prática de sexo não protegido. Entretanto, para se lidar com 
toxicodependentes infectados pelo HIV, foram constituídos grupos de trabalhos especiais 
para a definição das acções concretas relativas ao aconselhamento e encaminhamento, de 
modo a que se pudesse prestar apoio em tempo oportuno minimizando os danos. 

*Os dados relativos aos casos de desintoxicação, bem como as estatísticas detalhadas 
sobre doenças infecto-contagiosas e respectivas análises podem ser consultadas no 
capítulo relativo à investigação e estudos. 

Médico dando consul ta

 

Apoio socio-psicólogico e de reinserção social:  

O número de casos atendidos pelo Complexo em 2004 superou os registados em 2003, 
representando uma subida de 18%. Devido ao aumento repentino dos casos HIV nesse 
ano, os técnicos das consultas externas tiveram de prestar orientações e apoios mais 
profundos. Houve necessidade de prestar apoio psicológico aos famil iares. A mobil ização 
do pessoal para incentivar os utentes a aceitarem os tratamentos tornou-se num dos 
trabalhos importantes, trabalhos que exigiram mais recursos humanos e um alto nível de 
profissionalismo na prestação de apoio psicológico. Este Complexo acumulou experiência 
do intercâmbio e estágios em territórios vizinhos bem como dos trabalhos práticos, com o 
objectivo de tomar medidas apropriadas e reduzir o risco da contracção de HIV por parte 
dos consumidores de droga. 

Desintoxicação por internamento de curta duração:  

Em 2004 deram entrada na Unidade 
Primária de Tratamento (UPT) 137 
pessoas, sendo 120 do sexo masculino e 
17 do sexo feminino, constituindo o 
grupo etário compreendido entre os 35 e 
os 39 anos de idade a maioria. O número 



de pessoas que receberam 
tratamento, foi análogo ao do ano 
anterior. Para o serviço de internamento, 
foi recrutado mais um elemento 
encarregado dos trabalhos sociais e do 
desenvolvimento de várias acções com a 
finalidade de incrementar o apoio e a 
qualidade dos serviços. 

De acordo com as experiências e 
situações concretas, procedeu-se à 
manutenção da avaliação sobre os 
serviços prestados e à constante revisão 
das normas de funcionamento internas, 
através de um plano de prémios e da 
actualização do projecto de 
desintoxicação e reabil itação estabeleceu-se um sistema de inspecção do alojamento que 
tinha por objectivo definir l inhas de orientação para aqueles que haviam atravessado 
semelhante situação e assegurar maior estabil idade nos serviços. 

A f im de reforçar a gestão administrativa e continuar a melhorar os serviços, o IAS 
introduziu o sistema de administração de qualidade ISO na UPT. Em 2004 iniciou um 
conjunto de preparativos destinados à constante melhoria de serviços e à criação dum 
critério de avaliação profissional e dum mecanismo de gestão. 

Além disso, a UPT também intensif icou a cooperação com as instituições particulares. 
Por um lado, foi revisto o procedimento de transferência de casos por forma a permitir a 
um maior número de utentes participar nos programas de reabil i tação promovidos pelas 
instituições particulares, após a conclusão do programa de internamento. Por outro lado, 
com a colaboração da Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau promoveram-se 
acções no sentido de abranger os técnicos sociais de apoio ao exterior para facultar e 
melhorar o acompanhamento após a saída da UPT. 

Unidade Pr imária de Tratamento

 

2. Apoio a instituições particulares de desintoxicação 

Com o objectivo de auxil iar e impulsionar as instituições particulares de desintoxicação 
a elevarem a qualidade dos seus serviços, o IAS além da concessão de subsídios 
f inanceiros procedeu simultaneamente ao apoio e formação profissional, coordenou os 
serviços prestados pelas instituições particulares, convocou reuniões conjuntas e 
organizou regularmente sessões de trabalho junto dos organismos competentes e dos 
técnicos sociais com vista a fomentar a cooperação entre o Governo e os cidadãos em prol 
do desenvolvimento dos serviços de desintoxicação em Macau. 

À semelhança dos anos anteriores, em 2004 o IAS concedeu apoio f inanceiro a 4 
instituições particulares de desintoxicação e reabil i tação, incluindo 4 lares de 
desintoxicação, uma residência temporária, 2 serviços de apoio ao exterior e uma 
associação de auxílio mútuo para desintoxicação e reabil i tação. Foram 799 os utentes que 
beneficiaram dos serviços prestados pelas instiuições referidas. 

 

The Service provided by NGOs receiving subventions from 2003 to 2004 

Tipo de instituições Nº de instituições Nº de serviços Beneficiários dos serviços 
2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Equipamentos para 
desintoxicação e 
reabilitação

5 5 66 66 138 119 
Serviços de apoio 
ao exterior para 
desintoxicação

1 2 - - 557 579 
Organizações de 
auto-apoio para 
desintoxicação

1 1 - - 90 101 
Total 7 8 66 66 785* 799* 
* Face à duplicação de casos de acompanhamento por diversas instituições, o 
número total das pessoas aqui indicadas inclui também os casos duplicados 

 



 
O IAS sempre se baseou em necessidades concretas para fazer avaliações e 

actualizações justas na sua polít ica de concessão de subsídios aos organismos de 
desintoxicação. Durante o ano de 2004, no tocante aos subsídios regulares e aos apoios 
f inanceiros para equipamentos e outras actividades, o montante foi superior ao de 2003, 
devido principalmente ao melhoramento dos serviços e funcionamento das respectivas 
instituições e à intensif icação da promoção das actividades diversif icadas, e ao aumento 
dos subsídios regulares para a criação de mais serviços de acompanhamento no exterior 
para os que abusam de medicamentos e para o reforço de acções de acompanhamento 
nas reabil i tações pós-desintoxicação. Relativamente aos subsídios para actividades, foram 
apoiadas 42 acções de desintoxicação, prevenção, tratamento e reabil i tação, destacando-
se os planos de redução dos malefícios dos que abusam de medicamentos nas ruas, 
alargamento de apoios e orientações às famílias dos que abusam de medicamentos, 
promoção de projectos piloto para desintoxicação gratuita, reforço de trabalhos 
relacionados com apoio aos jovens e com a redução dos malefícios. Quanto às instalações 
e aos equipamentos, as principais aplicações foram feitas para consolidar os 
equipamentos básicos dos lares e aperfeiçoar o sistema de prevenção de incêndio. 

 

3. Outras acções e actividades da DTRS 

1. 1. Antitabagismo:   

Com o objectivo de melhorar os trabalhos nessa área, o IAS apoiou em 2004 a 
“Associação de Beneficência Ao Hón Sam” na prestação de serviços gratuitos de 
antitabagismo tendo em Agosto desse ano os trabalhadores desta Divisão e o responsável 
daquela Associação deslocado-se a Hong Kong para estabelecerem o intercâmbio com a 
“Comissão de Antitabagismo e Saúde de Hong Kong” e visitarem o Centro de 
Antitabagismo, actividade no sentido de melhorar os conhecimentos e técnicas sobre o 
antitabagismo e auxil iar a referida Associação no planeamento e implementação dos 
respectivos trabalhos. 

A Associação Ao Hón Sam deu início em Setembro a consultas externas gratuitas de 
antitabagismo na sua clínica situada na Rua do Matapau, n.° 87, Edifício Son Yee, 1º. 
andar “B”. O tipo de serviço consistia em consultas personalizadas, fornecimento de 
medicamentos gratuitos, apoio psicológico e esclarecimentos sobre o antitabagismo. Este 



serviço foi prestado a título experimental de Setembro a Novembro, tendo beneficiado 
um total de 78 pessoas das quais 24 conseguiram abster-se do vício de tabaco após um 
mês de tratamento, resultado que foi considerado posit ivo. A partir de 2005, o IAS 
concede àquela Associação um subsídio regular, formalizando assim a prestação de 
serviços gratuitos de consultas externas relativos ao antitabagismo. 

2. Palestras e formação sobre desintoxicação Lectures.  

Com o objectivo de despertar mais a atenção das instituições particulares para a 
importância das medidas preventivas contra acidentes e doenças infecto-contagiosas a 
tomar pelos utentes, a Divisão continuou a promover diversas acções junto dos lares 
particulares de desintoxicação, nomeadamente: 

a) Palestras sobre a salubridade nos lares: Para assegurar as condições higiénicas dos 
lares e reforçar as medidas preventivas contra uma eventual epidemia, esta Divisão 
enviou pessoal aos lares para realizarem palestras sobre cuidados higiénicos e prestarem 
apoio técnico para o desenvolvimento das diversas acções preventivas dentro dos lares. 

b) Palestras sobre segurança profissional:  Durante o mês de Fevereiro o pessoal da 
Divisão de Prevenção contra Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais da Direcção 
dos Serviços de Trabalho e Emprego realizou palestras sobre a segurança profissional nos 
lares de desintoxicação, no sentido de sensibil izar o seu pessoal e utentes para a 
importância da prevenção de acidentes e da segurança profissional. 

c) Palestras sobre o conhecimento e 
prevenção de doenças contagiosas: Nos 
meses de Abril  e Maio foi enviado 
pessoal para várias instituições e lares, 
incluindo o Estabelecimento Prisional de 
Macau, Centro Desafio Jovem, 
Associação de Reabili tação de 
Toxicodependentes, Confraternidade 
Cristã Nova de Macau e serviços de 
apoio ao exterior desta, onde se 
realizaram palestras com o objectivo de 
sensibil izar os trabalhadores e utentes 
para os riscos das epidemias e como 
reduzir os seus efeitos. A realização 
destas palestras permitiu às instituições 
melhor planearem as suas acções 
preventivas contra as epidemias. 

d) Curso de Nível Elementar com Atribuição de Certif icados para Trabalhadores: Entre 
25 de Outubro e 25 de Novembro decorreu mais um curso de formação sobre a 
desintoxicação tendo sido entregues certif icados a um total de seis trabalhadores que 
ficaram aprovados no respectivo exame. 

3. Actividades de convívio:  

Em 2004 foram realizados dois convívios para os utentes das consultas externas e 
respectivos familiares com o objectivo de avaliar e rentabil izar os efeitos dos tratamento 
de reabili tação dos toxicodependentes, bem como promover boas relações entre os 
utentes e seus famil iares. 

A 17 de Janeiro de 2004 teve lugar no 
Complexo de Apoio a Toxicodependentes 
uma actividade denominada “Celebrar o 
Ano Novo Chinês”, que teve como 
objectivo encorajar os reabil i tados a 
manterem-se resistentes à droga e a 
estabelecerem uma boa relação com seus 
famil iares. Participaram nesta actividade 
mais de 70 pessoas. 

Para além da actividade realizada 

Distr ibuição de cert i f icados aos utentes 
aprovados no Curso de Nível  Elementar  com a 

Atr ibuição de Cert i f icados para Trabalhadores de 
Desintoxicação



para celebrar o Ano Novo Lunar, 
também se realizou a cerimónia de 
entrega de certif icados a 7 técnicos de 
apoio social de diversas instituições 
particulares, que obtiveram aprovação no 
Curso de Formação para Técnicos de 
Apoio Social na Área de Desintoxicação. 
No dia 4 de Dezembro realizou-se a festa 
de Natal que contou com a participação 
de mais de 60 reabili tados e seus 
famil iares.  

Convívio



(2). LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA 
SERVIÇOS DE SAÚDE  

No Laboratório de Saúde Pública dos Serviços de Saúde está instalado um Grupo de 
Prevenção e Controle de VIH/SIDA e de outras Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DSTs), cujas principais actividades incluem acções de aconselhamento, educação e 
divulgação dirigidas a pessoas de diversas camadas sociais, com o objectivo de aumentar 
a sua consciencialização relativamente às medidas de prevenção contra VIH/SIDA e 
outras DSTs, bem como ajudar a elaborar estratégias de prevenção relevantes. 

Laboratór io de Saúde Públ ica 

1. Actividade desenvolvida pelo Laboratório de Saúde Pública em 2004, no 
âmbito da colaboração prestada ao Instituto de Acção Social (IAS) 

  

*  Execução  de  análises  laboratoriais  em amostras  de  sangue  de  utentes  em processo 
de reabil itação 

Desde  Maio  de  2002,  o  Laboratório  de  Saúde  Pública  tem  colaborado  com  o  IAS  na 
análise serológica das amostras de sangue dos uti l izadores de drogas, sujeitos a processo 
de reabil itação. 

No ano de 2004, foram efectuadas análises de sangue em 307 amostras: 

• 293 amostras foram recebidas para a análise serológica de Hepatite C, das quais 214 
(73%)  apresentaram serologias  posit ivas  para  Hepatite  C (anti-HCV+).  A  taxa de infecção 
mostrou um aumento relativamente à verif icada no ano de 2003 (69%). 

•  No  que  se  refere  à  Hepatite  B,  foram  efectuadas  análises  de  sangue  em  294 
amostras,  38  das  quais  indicaram  posit ividade  para  o  antigénio  HBs  (HbsAg+), 
correspondendo  a  uma  taxa  de  posit ividade  de  13%  (portadores  do  vírus  da  Hepatite  B), 
idêntica ao ano de 2003. 

•  Relativamente  à  infecção  por  VIH,  foram  recebidas  258  amostras,  tendo  sido 
detectados  9  casos  seroposit ivos  (3.5%),  o  que  representa  um  aumento  evidente  quando 
comparado  com o  ano  de  2003  em que  houve  apenas  1  caso  seroposit ivo  neste  grupo.  A 
via  de  transmissão  foi  através  da  uti l ização  de  drogas  injectáveis  com  parti lha  de 
seringas. 

* Educação 

Períodicamente,  o  Laboratório  de  Saúde  Pública  delegou  em enfermeiras  do  serviço  a 
responsabilidade  de  organizarem  seminários  nas  escolas  subordinados  ao  tema 
“CONHECER VIH/SIDA”,  a  f im de divulgarem e educarem os jovens,  sobre as medidas  de 
prevenção contra VIH/SIDA. 

  



* Participação em Palestras e Actividades de Divulgação 

Em 28 de Novembro de 2004,  o Laboratório de Saúde Pública participou na Campanha 
do  Dia  Mundial  de  SIDA,  2004,  cujo  tema  foi  “Mulheres,  Raparigas,  VIH  e  SIDA!”, 
organizada  pela  Associação  de  Prevenção  e  Controle  de  SIDA,  de  Macau,  através  de 
várias acções tais como: 

• Realização de um Simpósio sobre investigação na área da SIDA 

• Actividades de divulgação e educação junto da população em dois locais estratégicos 
de Macau. 

•  Participação  no  programa  da  Televisão  de  Macau,  sob  o  título  “Consulta  e 
Informação” apresentado durante o período que antecedeu o Dia Mundial da SIDA 

* Cooperacao com outras Instituicoes 

•  De Janeiro  a Junho de 2004,  com o fim de aumentar  a  consciencialização relativa às 
medidas  de  prevenção  contra  VIH/SIDA,  o  Laboratório  de  Saúde  Pública  participou  em 
actividades  de  divulgação e  educação,  dir igidas  a  viajantes  e  população local  no  terminal 
de  jet-foils,  “Hong  Kong  -  Macao  Ferry  Terminal”,  organizadas  pela  “Hong  Kong  AIDS 
Foundation”. 

•  Continua  a  colaborar  com o  Instituto  de  Acção  Social  no  plano  de  acção  de  exames 
médicos, destinado a prevenção e tratamento da toxicodependência. 

•  Participa,  também,  na  avaliação  dos  estudos  realizados  sobre  o  tratamento  e 
reabil itação da toxicodependência. 

  

2. ituação da Infecção por VIH/SIDA em Macau 

Desde 1986, ano em que se iniciou em Macau o diagnóstico laboratorial da infecção 
por VIH, até ao momento presente, a taxa de prevalência da infecção tem-se mantido 
baixa, ao longo dos anos. 

Durante o ano de 2004 foram detectados, em Macau, 30 novos casos de infecção por 
VIH, o que representou um aumento de 25% relativamente ao ano de 2003. O “ratio”
homem/mulher foi de 2.3:1 (em 2003 foi 1:1), indicando uma tendência para inverter a 
situação existente nos anos anteriores. A principal via de transmissão foi através de 
drogas injectáveis (60%), seguida da transmissão pela via heterossexual (16.7%). (tabela 
1). 

Cumulativamente, desde 1986 até Dezembro de 2004, o número total de casos de 
infecção por VIH, detectados em Macau, foi de 316, dos quais 30 progrediram para SIDA. 
A principal via de transmissão foi a sexual (70.6%), com a predominância da transmissão 
heterossexual (62.7%), seguida da transmissão pela uti l ização de drogas injectáveis 
(9.8%), e da via homossexual (7.9%). Os residentes temporários, l igados à indústria de 
diversões, representaram a maior parte do número de infecções pelo VIH (59.5%). 

Excluindo o grupo de residentes temporários l igados à indústria de diversões, o 
número total de casos de VIH, detectados em Macau, na população residente, até 
Dezembro de 2004, foi de 128 casos, apresentando o seguinte perfi l :  a principal via de 
transmissão foi a heterossexual (27.3%), seguida da transmissão pela uti l ização de drogas 
injectáveis (23.4%) e da via homossexual (9.4%). Os homens foram responsáveis por 
71.1% dos casos de infecção por VIH (“ratio” homem/mulher = 2.5:1). 

A propagação do vírus VIH em Macau tem sido l imitada, até agora. Segundo os 
padrões da O.M.S., Macau tem apresentado uma baixa prevalência de VIH (<0.1%), o que 
coloca o Território no grupo dos Países Asiáticos e territórios de baixa prevalência. O 
número absoluto de casos de VIH detectados, anualmente, provenientes de várias origens, 
tem sido bastante estável nos últ imos anos, com apenas algumas flutuações. De acordo 



com os dados obtidos, ate ao momento presente a principal via de transmissão em 
Macau foi a heterossexual, mas é necessário prestar atenção ao aumento signif icativo dos 
casos infectados pela uti l ização de drogas injectáveis ao longo do ano de 2004. 

 

 
*Infectado via transfusão sangue fora de Macau.  

2004 
(Jan aDez)  

N° cumulativo - 1986 a  
Dez. de 2004 

 VIH SIDA VIH SIDA 
Sexo 

Masculino 21 3 120 23 
Feminino 9 0 195 7 
Desconhecido 0 0 1 0 
Etnia

Chinesa 22 2 59 16 
Não chinesa 6 1 237 14 
Desconhecido 2 0 20 0 
Idade

Adultos 29 3 306 29 
Crianças (com idade 
inferior a 13 anos) 0 0 2 1 

Desconhecido 1 0 8 0 
Via de transmissão

Heterossexual 5 1 198 12 
Homossexual 2 1 25 5 
Drogas injectáveis 18 1 31 4 
Transf. sangue/prod. 
deriv. sangue 0 0 1 0 

Perinatal 0 0 1 1 
Desconhecido 5 0 60 8 
Total 30 3 316 30 

VIH: Vírus da Imunodeficiência Humana
SIDA: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
Fonte: Laboratório de Saúde Pública dos Serviços de Saúde



(3). ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU 
1. Breve apresentação sobre as suas atribuições  

Cabem-lhe as principais funções: executar penas privativas da l iberdade sobre os 
reclusos e tomar medidas relativas à prisão preventiva; prestar-lhes apoio social e 
económico, aconselhamento psicológico, assistência médica, cuidados de enfermagem e 
de saúde, tratamento e reabili tação da toxicodependência, formação profissional e 
educação, actividades recreativas e desportivas, etc., com o objectivo de permitir aos 
reclusos reconhecerem os erros cometidos, mediante o cumprimento das penas de prisão 
e prepararem-se para a sua reintegração na sociedade, onde levarão uma nova vida. 

 
2. Número dos consumidores de drogas em 2004 e os respectivos dados 

estatísticos 
Segundo dados estatísticos do Estabelecimento Prisional, em 2004, estavam presas 

867 pessoas, entre 788 do sexo masculino e 79 do sexo feminino. Das 276 pesssoas, 
entre 244 do sexo masculino e 32 do sexo feminino, que foram presas em 2004 no 
Estabelecimento Prisional, 83 do sexo masculino e 13 do sexo feminino t inham 
experiências no consumo de drogas, ocupando, respectivamente, 34% e 40,6% do total 
dos reclusos presos em 2004 (vide Quadro 1). Quando comparado com os dados 
reportados a 2003, em 2004 houve um aumento do número de pessoas de ambos os 
sexos, presas em 2004, que tinham experiências no consumo de drogas, sendo notório o 
aumento do número do sexo feminino (vide Quadro 2). Conforme os dados estatísticos, 
das pessoas que foram presas em 2004 e que tinham experiências no consumo de drogas, 
a mais nova do sexo masculino t inha 17 anos de idade e do sexo feminino 21 anos de 
idade, correspondendo a uma média de 31,8 e 33,9 anos de idade, respectivamente. O 
motivo pelo qual foram presos está relacionado com o consumo e tráfico de 
estupefacientes. 

 

 

  

  

  

  



  
3. Tratamento e reabilitação de toxicodependência 

Como grande número dos reclusos 
t iveram experiências de consumo de 
drogas antes de entrar no 
Estabelecimento Prisional e por terem 
cometido crimes relacionados com 
droga, foi criada em 1997 a Unidade de 
Tratamento para Reclusos 
Toxicodependes dirigida à 
desintoxicação e reabili tação dos 
reclusos do sexo masculino que 
manifestaram vontade de submeter-se 
ao tratamento. Esta Unidade tem por 
f inalidade ajudá-los a abandonar o vício 
durante o cumprimento da pena, de 
maneira a que possam criar um novo modo de vida saudável e preparar-se para prevenir a 
recaída e o cometimento de novos crimes depois de sair da prisão. 

Cl ientes na aula de inglês 

 
4. Unidade de Tratamento para Reclusos Toxicodependentes 

4.1 Instalações de serviço 

A Unidade encontra-se no 5º andar do bloco V da Zona Prisional Masculina, em que 
não só funcionam a cantina, a sala polivalente, várias oficinas, o ginásio e a sala de 
leitura, mas também os dormitórios dos membros da Unidade. Atendendo às necessidades 
verif icadas, o Estabelecimento Prisional adquire, anualmente, novos equipamentos e 
materiais, na expectativa de aperfeiçoar as instalações da Unidade. 

4.2 Método de tratamento 

Tendo em conta as características 
dos toxicodependentes, a necessidade 
de tratamento e reabil i tação da 
toxicodependência e as condições reais 
e recursos humanos do Estabelecimento 
Prisional, adopta-se principalmente o 
método de tratamento denominado 
“Perspectiva Comportamental-
Cognit iva”, para ajudar os membros a 
alterarem a sua cognição errada sobre o 
abuso de drogas, compreendendo 
claramente os verdadeiros prejuízos e 
graves consequências do seu consumo, 
corrigindo o mau comportamento e 
aprendendo a ter uma conduta correcta, 
novas experiências e artes de vida destinadas a encarar a pressão da vida quotidiana e a 
relação inter-pessoal. O objectivo f inal consiste em fazer com que os membros tomem a 
determinação de abandonar a acção de desvio ao abusar de drogas e estabelecer uma 
vida nova. 

4.3 Conteúdo de actividades 

O conteúdo do projecto de 
tratamento e reabil i tação de 
toxicodependência inclui a palestra, 
aconselhamento psicológico individual, 
aconselhamento psicológico colectivo, 
of icina de trabalho sobre as técnicas de 
comunicação, desporto para o 
fortalecimento da saúde, parti lha de 
opiniões acerca de determinado tema, 
reunião ordinária do Grupo, dístico 
semanal, etc. Este projecto visa, 
através da realização de uma série de 

Cl ientes part ic ipando na sessão de  
t rabalho do núcleo de reabi l i tação 



actividades, dar a conhecer aos 
participantes os prejuízos dos produtos 
estupefacientes, ensinar-lhes as técnicas de contenção da dependência psicológica da 
droga e da rejeição da droga, bem como reforçar a sua confiança. Por outro lado, os 
participantes têm de preencher um inquérito para avaliar as suas características e estado, 
a f im de permitir à U.T.R.T. proceder ao aconselhamento psicológico e ao trabalho de 
acompanhamento a favor dos mesmos. 

4.4 Número dos membros e duração de tratamento 

O tratamento tem a duração de 2 anos. Ao fim de 1 ano, atendendo ao resultado do 
tratamento, o interessado poderá ser submetido a um 2º ano de tratamento, a f im de lhe 
reforçar os propósitos e aprender um ofício. A U.T.R.T. tem a capacidade máxima de 20 
pessoas do sexo masculino, sem restrição etária. Até f inais de 2004, contou com a 
participação de 14 pessoas. 

Cl ientes recebendo formação de apt idão f ís ica 

 
5. Acções de formação em serviço e de intercâmbio com o exterior 

O Estabelecimento Prisional presta especial atenção à formação dos seus 
trabalhadores em serviço e ao contacto e colaboração com os outros serviços 
governamentais, instituições particulares e associações relacionadas, enviando, 
anualmente representantes a frequentarem os cursos de formação organizados pelo 
Instituto de Acção Social e pelas outras instituições. No que respeita ao intercâmbio com o 
exterior, o Estabelecimento Prisional de Macau participou ainda nas reuniões regulares 
organizadas pelas instituições relacionadas com os tratamentos de desintoxicação e nos 
seminários realizados fora de Macau, tais como: “2º Seminário sobre a Polít ica de 
Combate ao Abuso e Tráfico de Estupefacientes de Guangdong, Hong Kong e Macau” e “3º
Seminário sobre a Prevenção do Abuso de Estupefacientes da China Continental e das 
Regiões de Hong Kong e Macau”, de modo a permitir aos trabalhadores adquirirem, 
constantemente, novos conhecimentos sobre a diversidade e tendência dos consumidores. 

 
6. Perspectivas do futuro trabalho 

No próximo ano, o Estabelecimento Prisional de Macau irá dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido no ano transacto, no sentido de organizar palestras relacionadas com a 
prevenção do consumo de estupefacientes. Relativamente ao programa de tratamento, 
cuja duração passará a ser de um para dois anos, reforçando o trabalho de 
desintoxicação, através da extensão da duração de tratamento, de modo a permitir aos 
membros da Unidade ter uma resistência mais prolongada à recaída. O Estabelecimento 
Prisional irá também continuar a cooperação com as organizações de solidariedade social, 
a f im de promover actividades mais diversif icadas e prestar aconselhamento aos 
toxicodependentes em grupos, dando-lhes a conhecer melhor os prejuízos da droga. Do 
mesmo modo, irá ainda continuar a intensif icar a formação profissional dos seus 
trabalhadores e o intercâmbio de experiências profissionais, a f im de aumentar a sua 
capacidade de trabalho. 



(4). Polícia Judiciária (PJ) 
Divisão de Investigação e Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária  

A Divisão de Investigação e Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ está 
incumbida do combate a crimes relacionados com droga, no sentido de reprimir crimes de 
estupefacientes, salvaguardar a saúde dos cidadãos e assegurar a tranquil idade social. O 
Laboratório de Polícia Científ ica (Laboratório) constitui uma das subunidades da PJ e está 
equiparado a departamento, ao qual compete essencialmente prestar apoio técnico aos 
órgãos de justiça e entidades executoras da lei, analisar vestígios recolhidos na 
investigação criminal, documentos suspeitos e diversas substâncias e objectos, fazendo a 
avaliação geral a nível de resultados dos respectivos exames, dando opiniões em relação 
às questões de perícias científ icas apresentadas pelas entidades que lhe peçam apoio. O 
Laboratório tem várias secções, sendo a Secção de Droga e Tóxicos responsável pela 
análise de drogas e medicamentos sujeitos à discipl ina e ao controle do Decreto-lei n.°
5/91/M. 

(Se se desejar conhecer os dados específ icos sobre os trabalhos da PJ, pode consultar 
a sua página electrónica: http://www.pj.gov.mo) 



III. Trabalhos de Desintoxicação Desenvolvidos Pelas 
Instituições Particulares: 

(1) St.Stephen's Society - House of Promise 

1. Breve apresentação da instituição  

O serviço desta instituição católica, em Macau data de 1987, ano em que a Sra Jackie 
Pull inger enviou uma equipa de Hong Kong para aqui iniciar as acções. 

A St. Stephen’s Society de Hong Kong foi fundada pela Sra Jackie Pull inger em 1966 
que observou a vulnerabil idade dos jovens marginais face às tentações das tríades e das 
organizações criminais. Sensibil izada com este problema criou num bairro de Kowloon –
Kowloon Walled City, uma associação juvenil.  

Esta Associação é actualmente membro do HK Council of Social Service e do Gabinete 
do Arquivo Central de Dados sobre Abuso de Drogas de HK. 

 

2. Funcionamento desta Associação  

- Presta apoio às pessoas que em situação de crise não conseguem libertar-se da 
dependência da droga; 

- Não uti l iza quaisquer t ipos de medicamentos; 

- Usa uma estratégia baseada no sistema de reeducação; 

- Os utentes necessitam de coabitar com a família desta Associação, pelo menos, 
durante um ano; 

- O serviço prestado pela Associação estende-se aos famil iares; 

- Oferece aos que se reintegraram na sociedade, um serviço semelhante à “residência 
temporária”; 

- Auxil ia os reabili tados na procura de emprego adequado e no reestabelecimento de 
relação com seus famil iares. 

 

3. Actividades desenvolvidas pela Associação: 

• Visitas aos pobres, doentes, desalojados e aos presidiários;

• Organização de festas e convívios para pessoas idosas, sem família ou sem abrigo;

• Apoio às famílias dos já internados ou que aguardam internamento;

• Ajuda nos contactos com o Governo, nas consultas médicas e dentistas;

• Apoio nas actividades diárias (corte de cabelo e barba e tratamento da roupa);

• Transmissão de princípios religiosos de modo a alterar os seus comportamentos.

 

4. O fluxograma da reabilitação - St. Stephen’s – Casa de Promessa 

1) Acesso à Instituição
  1. encaminhamento do IAS
  2. contacto nas vias públicas,
  3. solicitação da família e dos amigos e procura voluntária

    
2) Do início à prestação de serviços
 ~ Entrevista

 ~ Orientação individual

 ~ Núcleo de apoio às famílias

 ~ Visita domicil iária



    
3) Desintoxicação (método sem uso de medicamento)
 - Casa de desintoxicação do tipo famil iar – 1.ª fase

    
4) Fases de reabilitação (residencial e não residencial)
 ~ Orientação individual

 ~ Técnicas de vida (resolver confli tos/gerir stress)

 ~ Modelo de reeducação

 ~ Construção de relacionamento indivíduo/família/sociedade

 ~ Treino psicológico

 ~ Treino físico

 ~ Treino educativo

 ~ Treino de trabalho

    
5) Preparação para reintegração social
 ~ - Treino profissional

  1. Plano de trabalho

  2. Serviço comunitário

 ~ Treino para a prestação de serviço

  1. Participação no serviço de apoio ao exterior

  2. Visitas às famílias

  3. Serviço de apoio ao exterior

  4. Oportunidade de l iderança

 ~ - Reintegração e admissão de emprego

 ~ - Núcleo de apoio contínuo

  1. Vida comunitária/residência individual

  2. Emprego remunerado

  3. Trabalho voluntário a tempo inteiro



(2) Teen Challenge

 
   

  1.  DESAFIO JOVEM – Secção Masculina  

1. Breve apresentação sobre a instituição  

Trata-se dum centro de desintoxicação evangélica fundado pelo padre Juvenal Calvário 
Clemente, de nacionalidade portuguesa, que em 1987 descobriu um vale em Coloane, 
onde só havia uma casa de pedra há muito abandonada. Achando este ambiente muito 
conveniente para se transformar num aldeamento para efeito de desintoxicação, 
apresentou ao Governo um pedido para a cedência deste vale para instalação duma 
instituição para desintoxicação evangélica. Com efeito, este Centro “Desafio Jovem” veio a 
entrar oficialmente em funcionamento em 1989. O Centro tem como principal objectivo 
proporcionar um ambiente adequado e adoptar métodos de tratamento não com 
medicamentos para ajudar os consumidores de drogas a absterem-se do vício e a 
reabil itarem-se fisiologica e psicologicamente. Baseando-se na sua própria crença em 
Jesus Cristo e através da organização de cursos de formação e do pessoal com 
experiência vivida no programa de desintoxicação, o Desafio Jovem presta serviços aos 
toxicodependentes, de modo a que eles possam conhecer-se a si mesmos, recriar a sua 
própria imagem, criar uma nova maneira de viver e reintegrarem-se na sociedade. 

 

2. Acções em 2004  

No ano de 2004, 15.° ano do seu funcionamento, realizou-se em Outubro uma sessão 
nocturna retrospectiva gratuita, para a qual foram convidadas algumas entidades do 
Governo e também individualidades de Hong Kong e Macau, l igadas aos serviços sociais e 
de desintoxicação. O fundador, Pe. Juvenal Clemente deslocou-se de Portugal a Macau 
para presidir a cerimónia. 

15º.  Aniversár io -  Sarau Revdo.  Pe. Clemente,  fundador do Desaf io Jovem, 
presente no 15º.  Aniversár io  

 

3. Retrospectiva  

Olhar para as instalações actuais do Centro recorda o passado de há 16 anos atrás, 
altura em que o local era apenas um vale deserto, despovoado, repleto de ervas e 
arbustos si lvestres, sem electricidade e água, nem comunicações e transporte. Todavia, o 
fundador aproveitou os únicos recursos então disponíveis e desencadeou árduas tarefas 
de desintoxicação, a partir do zero. Durante esses 16 anos, graças à fé, ao apoio e auxílio 
do Governo e das entidades da Comunidade, foram aperfeiçoados os trabalhos de 
desintoxicação para os indivíduos do sexo masculino e criadas condições para a Secção 
Feminina, serviços de apoio ao exterior, residência temporária, oficinas para formação 
profissional (empresas de l impeza e serviços de beleza de automóveis, etc.). Tais 
instalações e equipamentos constituíram uma ajuda substancial para os reabil itados. 

  

  

  

  



  

Lutando com grande escassez de mão 
de obra na fase inicial dos serviços de 
desintoxicação originando múlt iplas 
dif iculdades para os que se dedicavam 
aos respectivos trabalhos, não foi fácil  
atrair voluntários para participar nesses 
trabalhos, com a agravante do 
incessante abandono de funções por 
parte dos trabalhadores dessa área. 
Contudo, o que realmente os motivou 
para f icarem, foi o facto de se ter 
verif icado sucesso em alguns casos de 
desintoxicação. A reinserção na 
sociedade dos consumidores de droga 
que conseguiram abster-se do vício, representou forte apoio para os trabalhadores de 
desintoxicação. Mais gratif icantes foram ainda os esforços envidados ao longo dos anos 
que redundaram em formar pessoal disposto a ajudar nos respectivos trabalhos, uti l izando 
a sua vida para influenciar a vida de outrem e também para encorajar os que ao seu lado 
abusavam de medicamentos. 

Classe de diversões

 

4. Perspectivas de futuro  

A perspectiva é a de poder criar uma Secção de Serviços de Apoio ao Exterior para 
ajudar os jovens consumidores de drogas. Presentemente, os praticantes desse abuso 
tendem a ser mais jovens. Os jovens, devido à sua curiosidade e inocência e também por 
gostarem de seguir a moda e afirmarem-se são mais susceptíveis de se iniciarem no 
consumo de drogas. Portanto, os serviços de apoio ao exterior devem ser reforçados para 
conhecerem com maior profundidade a situação do abuso por parte dos jovens e 
atenderem às suas solicitações e oferecerem-lhes ajuda em tempo oportuno. 

  

  

2.  DESAFIO JOVEM – Secção Feminina “Casa da Esperança das 
Toxicodependentes” 

 

1. Breve apresentação da instituição  

O Centro de Desintoxicação 
Evangélica do “Desafio Jovem” de Macau 
foi fundado pelo pastor português 
Mendes tendo começado a prestar apoio 
a utentes do sexo masculino. Em 1995 
face às necessidades da sociedade 
ampliou a área dos seus serviços 
passando a prestar também apoio aos 
utentes do sexo feminino. A Secção 
Feminina localizava-se na Aldeia do Ópio 
na Estrada do Alto de Coloane, Seak Pai 
Wan, que devido à falta de mão de obra, 
deparou-se sempre com imensos 
problemas no seu funcionamento. Em 
finais de 2001, em virtude do desenvolvimento de Coloane houve necessidade de se retirar 
daquele local f icando assim interrompidos os respectivos serviços. Posteriormente, com o 
auxílio do IAS foi reconstruído um edifício com dois pisos no terreno onde originalmente 
funcionava a Secção Masculina, pelo que a Secção Feminina do Centro de Desintoxicação 
voltou a iniciar as suas actividades em finais de 2003. 

  

  

  

Aspecto exter ior  da Secção Feminina



Percurso das utentes  

Após o reinício das actividades desta Secção assistiu-se ao contínuo crescimento das 
utentes tendo algumas delas concluído o seu curso, procurado emprego, reintegrado na 
Comunidade e encetado uma nova vida. Futuramente esta Casa poderá intensif icar as 
suas actividades, melhorar e desenvolver com maior eficácia as tarefas de desintoxicação 
das utentes do sexo feminino. 

  

Serviço de apoio ao 
exterior  

Das utentes que concluíram 
o curso no ano passado, 
algumas estavam dispostas a 
continuar a aprendizagem. Por 
isso, tornou-se necessário 
ensinar-lhes conhecimentos 
sobre os trabalhos de 
desintoxicação, para que se 
sentissem capazes de assumir 
os trabalhos voluntários nesta 
Casa e ajudarem as pessoas 

que tivessem abusado de medicamentos, a iniciarem uma nova vida. Além disso, foi 
constituído um grupo feminino de serviços externos para apoiar os trabalhos semanais, 
nomeadamente, deslocações a parques para a distribuição de refeições, apoio aos 
cuidados higiénicos das toxicodependentes e aproveitamento da sua experiência no 
programa de desintoxicação para encorajar as utentes a absterem-se de drogas. 

Trabalho de l impeza da Secção dos Serviços de Apoio ao Exter ior

 

2. Perspectivas para o ano de 2005  

Os resultados obtidos constituíram já um estímulo para que os trabalhadores não 
desistam e continuem o seu trabalho. Porém, este Centro não pode deixar de lamentar a 
falta de coloboração de algumas ex-toxicodependentes com experiência no processo de 
desintoxicação. Por conseguinte, prestar-se-á no próximo ano maior atenção à formação 
das utentes adultas com vontade de se dedicarem aos trabalhos de desintoxicação 
proporcionando-lhes mais oportunidades de aprendizagem e intercâmbio com outras 
instituições de desintoxicação. Ir-se-á colocar prioridade na formação das utentes 
tornando-as futuras trabalhadoras na área de desintoxicação. 



(3) Associação de RealilitaçãoDos Toxicodependentes de Macau (ARTM) 
 

1. Breve apresentação sobre a instituição  

A Associação de Reabil i tação dos 
Toxicodependentes de Macau é uma organização 
não lucrativa, estabelecida em Macau há 10 anos, 
com o objectivo de prestar serviços de 
desintoxicação e reabili tação mediante 
internamento aos toxicodependentes com vontade 
de se absterem da droga, serviço que é 
desenvolvido a partir do conceito “prestar 
tratamento à comunidade”. Por meio da vida 
colectiva, orientação psicológica, conselhos dos 
amigos, educação e formação profissional presta-
se apoio àqueles indivíduos para se reintegrarem 
na sociedade e iniciarem uma vida nova. 

Tendo-se radicado em Macau em 1993, a 
ARTM era conhecida por “Ser Oriente”. No início, 
operava predominantemente em duas áreas: 1 - 
Palestras e prevenção. 2 – Apoio aos 
toxicodependentes com vista à sua reinserção 
social. No tocante às acções de prevenção, 
distribuiam-se folhetos chamando a atenção do público sobre os malefícios da droga tendo 
sido promovidas diferentes actividades, palestras nas escolas, reuniões com famil iares 
dos abusadores de medicamentos. Quanto à ajuda na reinserção na sociedade, a 
Associação recebia os toxicodependentes de Macau e de outros países, os quais através 
das acções desenvolvidas no lar e convívios aprendiam como enfrentar e regressar à 
sociedade. 

Em 1999 e a f im de responder ao crescimento decorrente do aumento de procura, a 
Associação mudou-se para outras instalações com melhores condições, em Coloane. Ao 
mesmo tempo, a designação inicial “Ser Oriente” foi alterada para ARTM. Assim, com 
maior espaço a Associação para além de apoiar a reinserção, também começou a ocupar-
se do processo de tratamento e da reabil i tação dos toxicodependentes. 

Durante os últ imos anos, a ARTM assinalou um grande desenvolvimento tendo passado 
a ser uma associação subsidiada pelo IAS e assinado um acordo de cooperação com o 
IAS. Organizou também com Serviços Públicos e instituições particulares reuniões 
regulares e outras actividades. Ampliaram-se as instalações com salas polivalentes e 
recreativas, contratou-se mais pessoal para prestar melhor serviço aos utentes e para 
acompanhar os demais trabalhos de prevenção.Tendo em conta os esforços despendidos 
nos trabalhos de tantos anos, a ARTM está f irme e tem sempre em mente ajudar os 
necessitados para melhor receberem o futuro. 

 
Visi ta do Cônsul-Geral  de Portugal  ao Centro

 

2. Conceito de Reabilitação (ARTM)  

A reabil i tação não corresponde apenas à admissão num centro de tratamento e ao 
cumprimento dum ano do programa. Ela é pois uma profunda mudança de atitude, na 
maneira de ver o Mundo, a vida, de valorizar a sua auto-estima, o amor próprio, a 
dignidade, a honestidade, de renascer e também o corte com o passado e com os 
supostos amigos, sem nunca perder de vista tudo quanto se passou, a f im de que se 
possa estar permanentemente alerta e atento a todos os perigos para enfrentar o futuro. 
Para a ARTM a Vontade é a palavra-chave para se conseguir ultrapassar todos os 
obstáculos e alcançar o sucesso. 

  

  

  

  



  

  

Assim, durante o ano de 2004 a 
Associação, para além de continuar os 
programas de tratamento, organizou 
também uma série de actividades, cursos 
e visitas para os utentes (incluindo os 
utentes já reintegrados na sociedade), 
com o objectivo de lhes permitir aprender 
novos conhecimentos valorizando a sua 
auto-estima, impedindo-os de uma 
recaída. 

Utentes em act iv idades de contacto exter ior

 

3. Acções em 2004 (1) - Actividades dos utentes 

Em 2004, com o auxílio de certas entidades fi lantrópicas da comunidade e de 
profissionais a ARTM projectou um conjunto de cursos e formações para os utentes, 
compreendendo cursos elementares e intermédios de computador, cursos de chinês, yoga, 
basquetebol. O curso elementar t inha por principal objectivo ensinar algumas operações 
básicas de computador e digitação de caracteres chineses, enquanto que o curso 
intermédio consoante os diferentes níveis visava ensinar diferentes programações, 
software, internet, etc. Até agora, tem-se verif icado grande interesse nesta área por parte 
de alguns utentes. Os cursos de yoga e basquetebol, para além de proporcionarem o 
exercício e relaxe muscular, permitiram aos utentes aperceberem-se do benefício do 
desporto o que contribuiu para edif icação duma vida sã. O curso de chinês foi ministrado 
por um professor de 65 anos de idade. Graças ao seu entusiasmo no ensino, permitiu aos 
participantes aperceberem-se da importância da aprendizagem ao longo da vida. 

 

4. Acções em 2004 (2) - Visitas e actividades sociais 

Em 2004 realizaram-se mais de 50 acções: contactos com exterior, visitas de 
intercâmbio com o objectivo de intensif icar laços de amizade. Destas acções destacam-se 
os aniversários com os famil iares, visitas a outros grupos comunitários menos protegidos 
(deficientes mentais ou físicos, idosos, etc.), proporcionando-lhes oportunidades para 
cuidarem dos outros e valorizarem a vida. 

Além disso, o torneio de futebol 
denominado “Dizer não à droga” cujo 
objectivo não consistia na vitória nem na 
derrota, mas sim no fortalecimento do 
espírito de colaboração dos organismos 
de desintoxicação e do Governo, para 
que depois em conjunto dissessem não à 
droga. Os resultados obtidos foram 
satisfatórios. Também o curso de 
basquetebol despertou interesse dos 
formandos pelo basquetebol, a 
Associação organizou uns torneios, 
permitindo por um lado a prática de 
desporto e por outro o incremento de 
amizade com outras instituições. 

O intercâmbio entre a ARTM e a Associação dos Macaenses, Associação de 
Beneficência Sin Meng, Igreja do Seminário de S. José, Igreja Protestante Sun Tou Tong 
revelou-se de grande interesse. Essas Associações e grupos organizaram em conjunto em 
2004 vários encontros e actividades, incluindo passeio por Macau, passeio alegre de 
bicicleta, torneio de basquetebol, convívios em pequenos grupos, festas e troca de 
mensagens de Natal. O apoio incondicional por elas manifestado trouxe aos utentes muito 
carinho e esperança encorajando-os a reconstruir uma vida sã. 

Inst i tu ições juvenis v is i tando o Centro



Também em 2004, a ARTM realizou vários serviços de apoio ao exterior tendo os 
assistentes sociais e demais trabalhadores deslocado-se aos locais habitualmente 
frequentados pelos toxicodependentes, para se inteirarem da situação relativa ao abuso 
da droga e tentarem persuadir os consumidores para se absterem do vício o mais 
rapidamente possível, aceitarem o programa de tratamento e iniciarem uma nova vida. 
Aproveitou-se também para lhes explicar os malefícios da droga, a prevenção contra 
vários t ipos de doenças contagiosas, HIV/SIDA, etc. 

O conjunto musical “Sol nascente”
constituído por utentes desta 
Associação, para além de proporcionar 
espectáculos aos visitantes, foi 
convidado para actuar nas actividades 
comemorativas do Dia Internacional 
Contra o Abuso e o Tráfico I l ícito de 
Drogas organizadas pelo IAS e também 
no Seminário sobre Desintoxicação, 
realizado conjuntamente por Guangdong, 
Hong Kong e Macau, tendo granjeado 
muitos aplausos. Com esse concerto 
musical transmitiu-se aos espectadores a 
mensagem dos esforços necessários na 
reabil itacão. Também foi aproveitado um 
recital musical com o tema “Vencer o 
Diabo Espiritual”, para passar mais uma 

vez a mensagem de “dizer não” às drogas, crimes e a todos os vícios. Esse espectáculo 
foi do agrado dos jovens e dos convidados. 

Actuação do Grupo Musical  “Sol  Nascente”  
no Centro de Desintoxicação

 

5. Acções em 2004 (3) - Cursos e Seminários 

Os cursos e seminários para os trabalhadores da ARTM foram bastante importantes 
para se compreender e melhorar os trabalhos práticos. Em 2004 o nosso pessoal 
deslocou-se duas vezes a Hong Kong para visitar outras instituições de desintoxicação e 
centros de informações, contando entre elas a Associação Unida da Promoção de Saúde, 
Grupo de Apoio ao Exterior “Fénix” e o Complexo de Informações sobre Medicamentos da 
Companhia de Corridas de Cavalos de Hong Kong. Aí foram recolhidas e coligidas 
informações mais actualizadas sobre a desintoxicação, técnicas dos trabalhos práticos, 
projectos dos serviços de apoio ao exterior, etc., tais informações foram importantes para 
o desenvolvimento das acções da ARTM. 

A convite de uma organização de 
combate à droga da Mynamar (Mynamar 
Internal Affairs Minister), a ARTM 
participou em Yangon na 14.ª 
Conferência da IFNGO, sob o tema de 
“Let’s Strive the Drugs” cujo conteúdo foi 
difundir a ideia de “escola sem droga”, 
“família sem droga” e “sociedade sem 
droga”. 

Trabalhadores em acção de intercâmbio

 

6. Melhoramento das instalações  

Muitos equipamentos do lar foram concluídos e começaram a funcionar, o campo de 
basquetebol, recintos para actividades desport ivas e recreativas, salas de computador, 
sala de convívio, sala de reunião com os famil iares, sala de produção artística, etc. O 
aperfeiçoamento desses equipamentos teve a f inalidade de proporcionar aos utentes um 
melhor ambiente e de desenvolver mais interesses. Todas as funções dos referidos 
recintos e salas de actividades foram concebidas de molde a ir de encontro à reabil itação 
dos utentes tendo sido levadas em consideração as necessidades dos seus famil iares. 



 

 

7. Internamento no lar em 2004  

 
 

2004 foi o ano em que um maior número de utentes desejou terminar o programa de 
tratamento de um ano, chegando a atingir 27% os que ultrapassaram um ano ou um ano e 
meio de tratamento, percentagem essa que representa esforço, perseverança e 
determinação dos utentes. Porém, o facto de os casos de reinternamento se manterem 
elevados prova que os utentes terão ainda de envidar mais esforços para concluirem o 
programa de desintoxicação para encararem a sociedade e rejeitarem a droga. 

No período compreendido entre 2004 e 2005 prevê-se que um maior número de utentes 
termine todo o programa de tratamento possibil i tando deste modo a sua reintegração na 
sociedade. Contudo, esta Associação sugere à maior parte dos seus utentes a 
permanência na instituicão após a conclusão do programa de tratamento de um ano para 
terem auto confiança para enfrentarem a sociedade e para terem a garantia de um 
emprego estável. Por isso, a ARTM incentiva-os a dar continuidade ao internamento e até 
lhes atribui algumas responsabil idades especiais, como por exemplo, a ajuda a outros 
utentes, a participação no planeamento das actividades internas do lar, até à integração 
efectiva na Comunidade. 

 

 

8. Expectativas  

O ano de 2005 será para a ARTM mais um ano de dedicação para salvar mais jovens 
toxicodependentes e por isso mais acções serão iniciadas. Além de prosseguir a ajuda aos 
toxicodependentes decididos a afastarem-se do vício e a reconstruirem uma nova vida, a 
ARTM irá promover diferentes actividades, visitas, formação do pessoal e dos utentes, 
núcleos de crescimento, contactos com o exterior. Os trabalhos de prevenção são uma 
prioridade para 2005. Com esse objectivo realizar-se-ão palestras em português e inglês 
sobre a prevenção dos malefícios da droga nas escolas de língua estrangeira em Macau, 
destinadas aos alunos de cursos primário e secundário, a professores e a encarregados 
de educação. Serão produzidas também fitas magnéticas publicitárias sobre como dizer 
não a droga, para serem transmitidas na Rádio. Os cartazes e panfletos concebidos pelos 
utentes da Associação irão ser afixados nas escolas e distribuídos nos serviços externos. 
Haverá ainda folhetos em chinês e russo sobre prevenção contra o contágio de HIV e o 
modo de l impeza de seringas, assim como a distribuicão de pequenas embalagens 
contendo desinfectantes, preservativos (condoms), panfletos de propaganda, lenços de 
papel, rebuçados. Estas acções complementam os serviços no exterior com o objectivo de 
sensibil izar os consumidores de droga nas ruas minimizando os prejuízos causados pelas 
doenças infecciosas incluindo HIV, hepatites B e C. Com esses planos a ARTM pretende 



construir activamente uma sociedade sem droga para Macau tornando-a numa cidade 
saudável. 

 

Actividades de ARTM em 2004 (i)  

Tipo de acção Descrição Data da 
realização 

Trabalhos de 
prevenção

* Serviço externo em diversos locais de Macau, 
habitualmente frequentados pelos 
toxicodependentes

Todo o ano 

* Distribuição de panfletos sobre desintoxicação na 
zona das Portas de Cerco, para assinalar o Dia 
Internacional de Combate a Droga e Tráfico Ilícito 
da Droga

26 de Junho

Visitas recebidas * Associação de Beneficência Sin Meng que fez um 
donativo à ARTM de óleo alimentar e arroz, de 
uso diário

17 de Maio 

* Visita da delegação da Associação dos 
Macaenses que aproveitou para realizar um 
barbeque com os utentes da ARTM 

5 de Junho 

* Visita da delegação do Centro Juvenil da Caritas 
de Hong Kong

23 de 
Agosto 

* Visita dos trabalhadores da Associação de 
Renovação e Mútuo Auxílio e Reunião de 
Intercâmbio

24 de 
Agosto 

* Visita da delegação do Centro Comunitário da Ilha 
Verde da União Geral dos Moradores de Macau, 
com filmagem

25 de 
Agosto 

* Visita da delegação da Associação Juvenil da 
Igreja do Protector dos Trabalhadores S. José

17 de 
Outubro 

* Visita do Cônsul-Geral de Portugal em Macau, Dr. 
Pedro Moutinho de Almeida, que se inteirou dos 
serviços deste Centro

10 de 
Novembro 

* Visita da delegação do Centro de Apoio à Família 
Kin Wa da Igreja Metodista e convívio

13 de 
Novembro 

* Visita da delegação do Centro Comunitário Sun 
Tou Tong e discussão 

22 de 
Novembro 

* Visita do Clube Lok Hip da Caritas HK para 
intercâmbio

5 de 
Dezembro 

* Visita dos jornalistas do Jornal Ou Mun 15 de 
Dezembro 

* Visita dos estudantes do Curso de Serviço Social 
do IPM e reunião de intercâmbio

23 de 
Dezembro 

* Visita da Associação dos Conterrâneos de Chong 
San Sam Heong de Macau

24 de 
Dezembro 

* Visita do Grupo de Cantores do Centro 
Comunitário Sun Tou Tong e anúncio do 
nascimento de Jesus

24 de 
Dezembro 

Exterior  
Visits

* Visita à Casa “Sam Meng Chi” da Associação de 
Deficientes Mentais

26 de 
Março 

 * Visita ao Lar da Nossa Senhora da Penha 23 de Abril 
 * Visita ao Centro de Cuidados Especiais 

Longevidade da Caritas de Macau
27 de 

Setembro 
 * Visita à Associação Richmond Fellowship 5 de 

Novembro 
 * Visita ao Centro de Apoio Social para Surdos 26 de 

Novembro 
 * Visita ao Lar São Luis Gonzaga 30 de 

Dezembro 
Actividades de 
intercâmbio com o 
exterior

* Participação na Pesca de Camarão, organizada 
pela Confraternidade Cristã Nova Vida de Macau

9 de Março 

* Participação no Passeio de Bicicleta “Jovem do 
Sol”, organizado pela Associação de Beneficência 
“Sin Meng”

23 de Maio 

* Participação na actividade “Cidade Saudável” 
organizada pelos Serviços de Saúde

13 de Junho

* Participação no 2º Torneio de Futebol “Dizer não à 
droga”, organizado pelas entidades públicas e 
privadas

19, 22 de 
Junho 



* Participação nos jogos de tendinhas organizados 
pelo IAS para assinalar o Dia Internacional de 
Combate à Droga e Tráfico Ilícito da Droga

26 de Junho

* Participação nos trabalhos voluntários relativos à 
adopção de animais promovida pela Associação 
dos Amigos dos Animais

26 de Junho

* Participação nos Jogos Aquáticos organizados 
pela Casa de Reabilitação

18 de 
Setembro 

* Candidatura ao Concurso de Design de Cartões 
de Boas Festas, promovido pelo DPTT

29 de 
Novembro 

* Participação no jantar do 5º aniversário da 
fundação da Associação de Renovação e Mútuo 
Auxilio de Macau

30 de 
Novembro 

* Participação no passeio de meio dia com almoço 
organizado pela Associação dos Macaenses

3 de 
Dezembro 

* Participação na festa de Natal, promovida pelo 
DPTT 

4 de 
Dezembro 

* Jogo com a Equipa de Basquetebol do Centro 
Comunitário Sun Tou Tong para reforçar os laços 
de amizade

4 de 
Dezembro 

* Participação na festa de Natal no Hotel Beverly, 
organizado pela Associação dos Macaenses

11 de 
Dezembro 

* Cerimónia de entrega duma viatura de 
mercadorias oferecida pela CEM

17 de 
Dezembro 

Formação dos 
utentes

* Palestra sobre segurança profissional organizada 
pela DSTE

24 de 
Fevereiro 

* Cursos de informática de nível básico e intermédio A partir de 
Março 

* Curso de inglês de nível básico Abril – Julho 
* Curso de Yoga A partir de 

Junho 
* Curso de Caligrafia Chinesa A partir de 

Julho 
* Treino do Rappel na Torre de Macau A partir de 

Outubro 
* Curso de Basquetebol 6 de 

Outubro 
Formação do 
pessoal

* Seminário sobre Prevenção do SRA 19 de 
Janeiro 

* Curso de Boa Administração organizado pelo IAS 3, 17 de 
Abril 

* Palestra sobre prevenção de abuso da droga, 
organizada pela Confraternidade Cristã Nova Vida

4, 5 de 
Junho 

* Visita a instituições de desintoxicação em Hong 
Kong, juntamente com o pessoal do IAS e das 
instituições particulares de desintoxicação

29 de 
Outubro 

* Visita ao Drug Info Center da Jockey Club de 
Hong Kong

18 de 
Novembro 

* Deslocação a Myanmar para participar no 14º 
seminário IFNGO

1 - 4 de 
Dezembro 

Actuação do Grupo 
Musical “Sol 
Nascente” da ARTM

* Nas actividades do Dia Internacional de Combate 
à Droga e Tráfico Ilícito da Droga, promovidas 
pelo IAS

26 de Junho

* No Seminário de Combate à Droga entre as 
Regiões de Guangdong, Hong Kong e Macau

16 de 
Setembro 

* No Mini-Concerto denominado “Vencer o Diabo 
Espiritual”

18 de 
Dezembro 

* Nas visitas de diversas organizações Todo o ano 
Other Activities * Festas de aniversário dos utentes Todo o ano 

* Celebração do Ano Novo para os utentes e seus 
familiares

22 de 
Janeiro 

* Grupo de encarregados de educação “Vizinho à 
esquerda, amigo à direita”

A partir de 
Abril 

* Festa para os utentes que terminaram o programa 
de um ano

Todo o ano 

* Festa de Natal “Nova Vida, Nova Sensação” para 
os utentes e seus familiares

25 de 
Dezembro 



(4) Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau - 
Centro para Reabilitação de Toxicodependentes  

e Secção de Serviço de Apoio ao Exterior 
1. Breve apresentação da instituição  

Fundada em 17 de Junho de 1996 e seguindo os princípios da fé cristã esta instituição 
tinha por objectivo ajudar os utentes deste Centro a reintegrarem-se na sociedade, a 
reconstruirem o seus lares e a conviverem harmoniosamente com suas famílias. Em 
Novembro de 1997 e com o apoio f inanceiro do IAS, foi criado o Centro para Reabil i tação 
de Toxicodependentes, prestando aos consumidores de droga serviços de desintoxicação 
através de internamento. Em Junho de 2000 foi criado um Gabinete de Apoio ao Exterior, 
onde o pessoal afecto a este Gabinete está incumbido da análise de pedidos, visitas e 
acompanhamento das situações. 

 

2. Acções em 2004  

Em 2004, à semelhança dos anos 
anteriores, o Centro proporcionou aos 
utentes o programa de desintoxicação e 
reabil itação de um ano, sendo o 
internamento dividido em 4 fases: 
recuperação física, auto estima, 
preparação e reinserção social. Em 2004 
deram entrada no Centro 48 utentes, dos 
quais 16 entraram pela pela primeira vez 
e 32 eram reicidentes, traduzindo esses 
números uma diminuição em relação ao 
ano anterior, devido principalmente a 
uma maior estabil idade nos tratamentos. 
Por isso, o número de utentes internados 
atingiu sempre o limite máximo da 
lotação. 

Em termos gerais, a situação de 
internamento dos utentes no corrente 
ano revelou-se mais estável e 
satisfatória em comparação com os anos 

anteriores. Muitos utentes conseguiram cumprir o programa tendo passado a fase 
posterior, e alguns deles foram promovidos a “Chefes de Grupo”entregando-se de corpo e 
alma à prestação dos serviços aos toxicodependentes. Por outro lado, parte dos utentes 
tendo deixado o Centro continuou a manter bom comportamento e l igação ao Centro. No 
aspecto funcional, além dos trabalhos normais iniciou-se no primeiro semestre apoio aos 
famil iares dos utentes analisando-se o relacionamento destes com os seus famil iares e 
procedendo-de ao registo de estatísticas. Das estatísticas realizadas, no ano de 2004, 
verif icou-se que 58% dos utentes internados teve um bom relacionamento com os 
famil iares, 38% teve um relacionamento negativo e não se obtiveram informações de 4% 
dos utentes. 

  

  

  

  

  

  



O Centro também organizou 
diferentes actividades e cursos de 
acordo com as necessidades dos 
utentes, tais como, competição “Pesca 
de Camarão”, acções relat ivas à 
prevenção das doenças habituais entre 
os consumidores de droga, formação dos 
utentes, pessoal e trabalhadores 
voluntários, etc., numa perspectiva de 
que os utentes pudessem vir a 
abandonar o vício ao longo do processo 
de aprendizagem. 

Dia de Conclusão do Curso de Computador

 

 

A Secção dos Serviços de Apoio Exterior deu resposta aos pedidos fazendo o 
respectivo acompanhamento. Em 2004 o número de contactos realizados foi de 537, 
menos 12 do que o ano anterior. Foram servidos almoços gratuitos sendo o número total 
de refeições distribuídas de 4.900, mais 426 que no ano anterior. Em termos globais, 
houve tendência para o aumento dos beneficiários dos serviços desta Secção, que 
regularmente procede à recolha e análise dos dados. 



 

2. Conclusão / Perspectivas  

O Centro de Reabil i tação debateu-se no ano passado com imensos desafios e 
dif iculdades, pois a meio do ano viu-se confrontado com um bom número de casos de 
difíci l  solução e com alteração do seu pessoal. O Centro irá envidar mais esforços para 
melhor servir os utentes no futuro. Perspectivando o próximo ano será desejável que se 
possam concretizar os seguintes trabalhos prioritários: 1) Intensif icar as tarefas de 
carácter evangélico para os utentes; 2) Diversif icar os serviços aos utentes durante o 
período de reabili tação; 3) Criar núcleos de mútuo auxílio para as famílias ajudando os 
utentes na reconstrução dos seus lares; 4) Ampliar a esfera dos serviços procurando novo 
local e aumentar o número de vagas dos que necessitem de apoio. 

Para além de prosseguir com os actuais serviços à semelhança do passado e no intuito 
de se articular com os planos do Centro de Reabili tação para o corrente ano, a secção de 
serviços de apoio ao exterior irá promover no próximo ano a acção “Procura da Ovelha”. 
Para tanto, serão criados grupos de trabalhadores especiais dos serviços de apoio ao 
exterior bem como um reforço da publicidade. A par disso, espera-se que em 2005 se 
possa construir um novo gabinete para os serviços de apoio ao exterior e oferecer 
alojamento por uma noite, precisando para isso da ajuda de mais pessoas dedicadas a 
esta causa.  

Em 2004 foram organizados cursos de trabalhadores voluntários tendo como principais 
destinatários os ex-utentes que mantêm boa l igação ao Centro. Para 2005 está planeada a 
continuação desses cursos de trabalhadores voluntários procurando atrair a participação 
de mais ex-utentes e organizar mais grupos de voluntários com o objectivo de 
prosseguirem a árdua tarefa, que é desintoxicação. 



(5) Casa de Reabilitação

1. Breve apresentação da instituição  

A Casa de Reabili tação (Residência Temporária) foi criada com o apoio f inanceiro do 
IAS, tendo sido oficialmente inaugurada e entrado em funcionamento a 9 de Março de 
2001. As suas instalações, equipamentos e outros serviços necessários foram fornecidos 
pelo IAS, tendo a Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau ficado encarregada da sua 
gestão e da exploração do lar em anexo. Esta casa tem como objectivo auxil iar os 
reabil itados da desintoxicação, na reintegração na sociedade e na reconstrução da sua 
vida famil iar. Os serviços que actualmente oferece, abrangem: internamento no lar, 
orientação psicológica, valorização profissional e apoio na obtenção de emprego. 

 

2. Breve apresentação de trabalhos  

Fazendo uma retrospectiva sobre as acções de 2004, infere-se do quadro que os 
serviços tendem a desenvolver-se de forma diversif icada sendo os principais trabalhos 
daquele ano os seguintes: 

(1). Estímulo aos utentes na procura de emprego  

No ano passado, a maioria dos utentes formados depois da sua saída do lar encontrou 
emprego tendo-se lá mantido por algum tempo. Também se procurou a situação dos 
utentes formados em anos anteriores. O lar incentivou os utentes a participarem nos 
cursos de formação organizados pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais 
com o ojectivo de se famil iarizarem ao novo ambiente de trabalho. Além disso, o lar 
estabeleceu contactos com as empresas comerciais a f im de proporcionar oportunidades e 
transferências de emprego. 

(2). Valorização individual dos utentes  

No intuito de valorizar a capacidade 
individual dos utentes promoveu-se no 
ano transacto o “Workshop sobre Gestão 
Excelente” tendo como objectivo 
principal ensinar os utentes a 
conviverem com as pessoas e a 
transmitir- lhes a capacidade para 
enfrentarem situações adversas, bem 
como ajudá-los a conhecerem-se a si 
próprios usando uma atitude posit iva 
para encararem os problemas, evitando 
que ao depararem-se com dif iculdades 
surjam situações de fuga ou situações de 
violência e reincidência do consumo. Por 
outro lado, esta Casa tem demonstrado 
um grande empenho na transmissão de 
valores aos utentes para servirem a Humanidade. Para esse efeito, colaborou com o 

Visi ta ao Lar de Idosos Betânia



Departamento de Reinserção Social na organização de visitas ao Lar da Betânia e 
reuniou os voluntários e utentes para a execução de trabalhos voluntários de l impeza aos 
edifícios da Comunidade. Tais actividades contribuíram para construir uma imagem 
posit iva dos utentes bem como melhorar a aceitação pela sociedade dos antigos 
consumidores. 

(3). Acompanhamento dos utentes após a saída do lar  

Após a saída do lar, os utentes 
enfrentam dif iculdades na construção do 
seu círculo social, pois falta-lhes o 
carinho do lar tendo essa situação como 
consequência a reincidência de alguns. 
Por isso, o Lar dedica especial atenção 
ao acompanhamento dos utentes após a 
sua saída tendo desde Maio até 
Dezembro oferecido 123 consultas de 
apoio psicológico a ex-utentes do lar 
quer por via telefónica, quer através de 
convívios com vista a ajudar os ex-
utentes e orientá-los na solução dos 
problemas que eventualmente encontrem 
nos seus trabalhos. 

Formar os c l ientes para sacr i f icar a s i  em favor de 
outrem e para abraçar o espír i to de servir  a 

Comunidade

 

3. Conclusões e perspectivas  

A maior parte dos ex-utentes tem 
regressado ao Lar com regularidade para 
participar em várias actividades, durante 
um período que vai de meio ano a mais 
de um ano, o que constitui um incentivo 
para os trabalhadores deste Lar. Porém, 
o problema maior que enfrentam, reside 
na perda do emprego quando os seus 
superiores descobrem o seu passado, 
abalando a confiança dos ex-utentes nos 
seus trabalhos. Por isso, a aceitação dos 
mesmos pela sociedade constitui a chave 
para os ajudar a desenvolver a sua nova 
vida. Em 2005 além de dar continuidade 
às principais tarefas do ano anterior, este lar irá intensif icar o trabalho voluntário dentro 
dos bairros no intuito de elevar a imagem dos ex-utentes. Ao mesmo tempo, irá também 
impulsionar os trabalhadores do Estabelecimento Prisional a oferecerem emprego aos 
indivíduos que acabaram de sair da prisão por motivo do abuso da droga e auxil iá-los a 
reingressar na Comunidade. Além isso, o lar irá organizar com a Direcção dos Serviços de 
Assuntos Laborais cursos de formação profissional que permitirão não só a aprendizagem 
de técnicas, como também oportunidades de emprego. As futuras acções do Lar serão 
desencadeadas em articulação com o progresso da sociedade tendo em atenção as 
necessidades dos beneficiários, a quem serão oferecidos serviços de qualidade e 
diversif icados de modo a permitir que os necessitados usufruam de seviços adequados. 

Compet ição de At let ismo organizada pelo Centro



(6) Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau 
1. Breve apresentação da instituição  

A partir de 1989, algumas instituições 
particulares que se dedicavam aos 
trabalhos da desintoxicação foram criando 
lares com o objectivo de ajudar os 
consumidores de droga no processo de 
reabil itação e na reinserção na sociedade. 
Decorridos dez anos de experiência 
verif icou-se uma falta de capacidade de 
integração dos reabil i tados na sociedade 
tendo como consequência um aumento de 
casos de reincidência do consumo da 
droga. Face a esta situação, em 2000 um 
grupo de ex-toxicodependentes com o 
apoio do Governo criou em Macau a 
primeira organização de auto-apoio para desintoxicação e reabili tação, denominada 
Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau, com vista a auxil iar e apoiar os 
reabil itados para que estes possam regressar à sociedade e uti l izar as suas potencialidades 
em prol da sociedade. Em finais de Dezembro de 2003 e por deliberação da assembleia 
geral dos associados foi f ixado o nome de “Associação Renovação e Apoio Mútuo”. 

Um cant inho da Associação de Mútuo Apoio

 

2. Retrospectiva das acções de 2004 

2.1 Secção de exploração  

Acções de Formação 

Desde 2002 esta Associação vem promovendo diferentes t ipos de cursos de formação, 
nomeadamente cursos de exterminação de mosquitos, cursos de l impeza de aparelhos de ar 
condicionado, cursos de electricidade e cursos de pintura, etc, etc. Além disso, organizou 
para os associados o curso “Cartão de Segurança Profissional” ministrado pela Direcção 
dos Serviços de Assuntos Laborais com entrega de certif icados, que serviu para fortalecer a 
capacidade e a competit ividade dos associados na Comunidade. 

Associados aprendendo o uso do cinto de 
segurança no curso de formação “Cartão de 

Segurança Prof iss ional” .

Associados prat icando pintura num curso de 
formação.

 

Execução de trabalhos no exterior  

Os trabalhos no exterior abrangeram limpezas, transportes de mercadorias, trabalhos de 
decoração, corte de ervas e exterminação de mosquitos, etc. O número de trabalhos 
encomendados foi de 281, com predomínio das l impezas e na sua maioria de empresas 
particulares, número esse que comparado com 2003 representou uma subida de 25,5% . 

 



 

Incentivo aos trabalhadores 

Com o fim de aumentar o grau de transparência na distribuição de tarefas, a Secção de 
Exploração lançou em Julho de 2004 um “plano de trabalhos com pontuação” no programa 
de espera de trabalho. Além disso e para elevar a moral dos trabalhadores do referido 
grupo definiu também um “Sistema de Prémios nos Trabalhos” tendo como objectivo 
incentivar o pessoal. 

2.2 Secção de Serviço Social  

Associados 

Até à presente data existem 109 associados, dos quais 24% são efectivos e 76% 
subsidiados, 79,8% são residentes em Macau sendo os restantes 20,2% da China 
Continental, 96% são do sexo masculino e 4% do feminino. Por faixas etárias, 41% situam-
se entre os 41e os 50 anos, 25% situam-se entre os 51 e os 60 anos e 22% situam-se entre 
os 31 e os 40 anos. 

 

  

 

 

 

  



Acções diversas 

No intuito de criar maior união entre os 
associados, este Centro levou a efeito 
diversas formas de festas e actividades 
recreativas, cuja participação contou com 
os associados e famil iares. Dessas 
acit ividades destacam-se o Dia de 
Desporto, Torneio de Pesca de Camarão, 
Torneio de Xadrez Chinês, visitas inter-
Associações do Ano Novo Chinês, etc. Em 
2004 foram realizadas 57 actividades 
tendo participado 636 pessoas 
(associados e famil iares). De todas as 
acções desenvolvidas foram as 
actividades de carácter voluntário as que 
atingiram maior percentagem (57%) 
seguidas das acções de formação de 
pessoal (20%).  

Associados par t ic ipando na festa do Ano Novo Lunar

Trabalhos voluntários  

Na área de serviço social esta Associação baseou-se no seguinte pensamento : “A 
Sociedade dá-nos uma Oportunidade, nós daremos à Sociedade um Contributo.”
Aproveitando as capacidades adquiridas na formação, foram prestados serviços aos idosos 
isolados, crianças, reabil i tados mentais, etc., e ainda realizados trabalhos de exterminação 
de mosquitos, l impezas, reparações do lar para os necessitados. No princípio de 2004 
associou-se à Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau para organizar um plano de 
actividades junto dos bairros denominado “Os extraordinários trabalhadores voluntários”
pretendendo-se com isto alertar os consumidores de droga e os cidadãos em relação ao 
perigo de HIV e de outras doenças infecto-contagiosas. Durante todo o ano de 2004 
registaram-se 145 acções voluntárias, em que predominaram os serviços aos bairros. 



 
“Voluntár ios extraordinár ios” 

apanhando ser ingas abandonadas 
a esmo

 
Organismos sociais de carácter social  a quem foi  prestado apoio 

Tipo de serviço Nome dos organismos 

Desintoxicação Confraternidade Cristã Vida Nova 
Casa de Reabilitação

Serviços de apoio a idosos

Centro de Cuidados Especiais 
Longevidade 
Centro de Dia da Ilha Verde 
Asilo Santa Maria 
Centro de Dia do Porto Interior 
Centro de Cuidados Especiais 
Rejuvenescer da UGAM

Linha aberta para prestação de apoio Esperança de Vida

Reabilitação para pessoas com 
deficiência mental

Lar São Luís Gonzaga 
Lar de Crianças de Penha

Reabilitação para pessoas com 
deficiência física

Centro para Crianças com Problemas 
de Audição

Reabilitação para doentes mentais
Loja do Canto (Centro de Formação 
Profissional) 
Associação Richmond Fellowship

Serviços de apoio a crianças e jovens

Centro Residencial Arco-Íris 
Lar de Jovens de Mong-Há 
Fonte de Esperança 
Comunidade Kuong Un

Serviços de apoio a famílias Centro de Apoio à Família “Kin Wa”

Outros Associação de Trabalhadores Sociais 
de Macau

 

2.3 Serviços de apoio ao exterior  

Com o objectivo de prestar maior atenção aos indivíduos que acabaram um programa de 
desintoxicação esta Associação com o apoio f inanceiro do IAS conseguiu criar com êxito 
uma equipa de trabalho, destinada a visitar e a contactar os recém-desintoxicados a quem 



foram oferecidas lembranças simbólicas. Estas acções visavam mostrar que estes eram 
alvo de atenção dos seus semelhantes consolidando assim a sua determinação. Além disso, 
através da recolha de dados, procurou conhecer-se e analisar as necessidades e a situação 
dos utentes de desintoxicação em Macau, servindo esses dados de padrão de estudo para 
futuros trabalhos. Ao mesmo tempo, intensif icaram-se os trabalhos de apoio e ajuda aos 
utentes para construção duma vida regular e sã. 

 

3. Conclusões  

Fazendo um balanço sobre as acções realizadas em 2004, esta Associação registou 
progressos de vária ordem, quer na Secção de Exploração, quer nos Serviços Sociais. No 
primeiro caso, o sistema de trabalho tornou-se mais programático e regulamentado. No 
segundo, começou a operar em Julho uma equipa de trabalho formada pelos recém-
desintoxicados com mais vocação para prestarem serviços, para que se possa passo a 
passo lançar uma boa base para acompanhamento dos trabalhos de desintoxicação e se 
alicerçarem estes em prol de Macau. 

Além disso, a Associação tem vindo a tomar a iniciativa de estabelecer contactos com 
outras instituições particulares com o intuito de fomentar a cooperação mútua e introduzir 
mais recursos do estrangeiro. 

 

4. Perspectivas  

Reforço do profissionalismo das diferentes tarefas da Secção de Exploração  

Em 2005 esta unidade irá intensif icar, a melhoria das actuais tarefas existentes, 
colocando a tónica nos trabalhos de transportes e na reparação de aparelhos de ar 
condicionado. No tocante aos serviços, procurar-se-á aperfeiçoar a qualidade dos mesmos e 
melhorá-los face às opiniões recebidas. 

Convívios Mensais  

Os convívios são presididos pelos associados e pretendem encorajar a participação de 
novos associados. Desta forma, através da experiência dos associados mais antigos 
pretende-se parti lhar a experiência de mútuo apoio, fortalecendo assim os aspectos 
posit ivos das pessoas com os mesmos problemas. Esta atitude estimula a determinação no 
cumprimento de deveres por parte dos novos associados fomentando a inter-ajuda no seio 
dos associados. 

Banda musical 

Com o propósito de maximizar o aproveitamento das suas instalações, a Associação 
resolveu alargar a partir do início de 2005 o horário passando a estar aberta aos sábados à 
tarde, tempo que será aproveitado para ensaios regulares por parte dos associados 
apreciadores de música. Para além disso, está a ser considerado a promoção de exibições 
públicas para aquisição de experiência. 

Participação nos trabalhos sociais  

No próximo ano será dada continuidade aos principais trabalhos já realizados e 
simultaneamente está planeada a cooperação com as principais instituições dos bairros 
através dos associados a f im de intensif icar o relacionamento e promover a aceitação dos 
reabil itados pelos residentes nos bairros. 



IV. Trabalhos de Investigação e Estudos
Em 2003 o IAS concluiu e publicou vários relatórios relativos aos estudos sobre o 

abuso da droga tendo planeado com base nessa investigação proceder em 2005 e 2006 a 
uma série de investigações e estudos de modo a que de uma forma continuada possa 
comparar as situações do abuso da droga pela juventude de Macau. 

Em 2004 a DTRS do IAS prosseguiu os trabalhos estatísticos e de análise dos pedidos 
de desintoxicação e dos casos de droga já sentenciados. Através desses dados pode 
inferir-se sobre as tendências do abuso de droga em Macau e da situação das doenças 
infecto-contagiosas que vit imam os utentes, bem como comparar importantes elementos 
relativos às penas aplicadas aos casos de droga. 

 
1. Análise dos casos de desintoxicação voluntária e da situação do abuso 

da droga 
De acordo com os dados do Complexo de Apoio a Toxicodependentes da DTRS do IAS, 

o número de voluntários que solicitou o programa de desintoxicação em 2004 foi de 86 
representando 24,6% do total dos pedidos de tratamento. Este valor foi muito próximo do 
número registado em 2003, ano em que os novos pedidos de desintoxicaçào voluntária se 
situaram nos 87. Em 2004, o número das pessoas acompanhadas no Complexo foi de 350, 
número análogo ao de 2003. 

 

 
A DTRS tem recebido nos úl t imos anos uma média de 80 casos. Em 2002 ver i f icou-se um grande 
aumento, mas a s i tuação tem-se estabi l izado. Desde Outubro de 1991 até 2004, registaram-se 996 casos 
acumulados de pedidos para desintoxicação.  

 
1. Análise comparativa do total dos casos acompanhados e dos novos casos de 

pedido do apoio:  

Dos 350 utentes das consultas externas, 84% eram do sexo masculino e os restantes 
do sexo feminino; 55% eram desempregados; 46% eram solteiras e 50% naturais da China 
Continental. A idade média situou-se nos 37 anos, sendo apenas de 13 os casos com 
menos de 20 anos representando 4% desse conjunto. A heroína representou a droga de 
maior consumo representando 87%. O consumo por injecção intravenosa e muscular 
representou 66%. 

Dos 86 novos pedidos registados em 2004, 70% eram do sexo masculino e 30% do 
sexo feminino. Em termos de idade, o grupo dos 30 aos 40 anos foi o dominante, 
representando 23%. Nos novos casos, a idade mais baixa foi de 14 anos, havendo 10 
jovens com idades entre os 15 e os 19 anos representando 12%. Dos 86, 62% eram 
desempregados, 34% naturais de Macau e 40% naturais da China Continental. No que se 
refere ao consumo da droga, 57% eram consumidores de heroína e 31% eram por injecção 
intravenosa.  



 

Casos Acompanhados – Novos Casos em 2004  

2004  

Total  de casos 
acompanhados % Casos novos % 

SEXO 

Mascul ino 293 84% 60 70% 

Feminino 57 16% 26 30% 

Total  350 100% 86 100% 

IDADE 

<14 1 0% 1 1% 

15-19 12 3% 10 12% 

20-24 34 10% 18 21% 

25-29 43 12% 19 22% 

30-34 67 19% 20 23% 

35-39 56 16% 7 8% 

40-44 51 15% 2 2% 

45-59 77 22% 9 11% 

60+ 9 3% 0 0% 

TIPOS DE 
DROGA 

Ópio 304 87% 49 57% 

Analgésicos 1 1% 1 1% 

Est imulantes 5 1% 1 1% 

Cannabis 8 2% 8 9% 

Outros 32 9% 27 32% 

FORMAS DE 
USO 

Injecção 
intravenosa 191 55% 27 31% 

Injecção 
muscular 37 11% 3 4% 

Por cheiro 46 13% 13 15% 

Consumo 28 8% 13 15% 

Via nasal  7 2% 2 2% 

Via oral  18 5% 10 12% 

Outros 23 6% 18 21% 

 

Sintetizando os diversos indicadores acima expostos constata-se que a situação em 
2004 foi análoga à do ano anterior, pois o consumo de heroína continuou a ser o mais 
generalizado, contudo, outros t ipos de droga passaram a ser uti l izados pelos novos 
consumidores. É de salientar o aumento do consumo de droga por elementos do sexo 
feminino e de jovens. Este aumento que se situa, nos 30%, deve-se sobretudo à vinda de 
“trabalhadoras estrangeiras” para Macau. 

2. Análise das tendências dos novos casos de desintoxicação em anos recentes:  

Analisando as tendências relativas aos elementos dos novos casos durante os últ imos 
5 anos, verif icou-se uma certa alteração em todos os indicadores importantes sendo de 
realçar o seguinte:1) Aumento de mais casos do sexo feminino; 2) Contínuo aumento dos 
consumidores naturais da China Continental; 3) Diminuição do consumo da heroína e 
aumento de outros t ipos de droga. 



 
A part i r  de 2001 ver i f icou-se um aumento dos utentes do sexo feminino at ingindo 30% em 2004 

 

 
A maior ia dos consumidores de droga até 2003 eram adul tos.  A percentagem dos consumidores de droga 
com idade super ior a 30 anos si tuava-se nos 60%. Em 2004 esta s i tuação al terou-se, 50% dos 
consumidores de droga t inham idade infer ior  a 30 anos. Dos novos casos registados em 2004, a média de 
idade foi  de 29 anos, mais baixa do que nos anos anter iores.  Merece atenção o facto dos consumidores 
serem cada vez mais jovens.  

 

 
Nos úl t imos anos o pr imeiro consumo si tuou-se nos 25 anos de idade. 

  

 
Entre os t ipos de droga, a heroína sempre foi  a mais consumida representando cerca de 90% no passado. 
Nos úl t imos anos, porém, ver i f icou-se uma dimuição dessa tendência.  Em 2000 representava 95% tendo 
decrescido para 57% em 2004. O consumo de outros t ipos de drogas têm aumentado.  



 

 
A in jecção por v ia int ravenosa é a forma mais usada. Porém, nos úl t imos anos, esta forma de consumo 
de drogas tem sido menos ut i l izada, em comparação com a década de 90,  al tura em que a in jeccção por 
v ia intravenosa representou 80%. A part i r  de 2002 tem-se registado tendência de decréscimo sendo de 
31% em 2004,  o mais baixo índice de todos os anos. Por  outro lado,  o consumo por inalação (“perseguir  
o dragão”) também baixou nos úl t imos anos,  devido pr incipalmente à queda do uso de heroína, ao passo 
que se ver i f icou uma subida noutras formas predominando a via oral .  

 

 
Os utentes nascidos na China são a maior ia representando 62% em 2003, tendo-se registado uma 
descida em 2004. Quanto aos utentes nascidos noutras local idades, foram as utentes de nacional idade 
russa que registaram um maior aumento, ao passo que os utentes de outras nacional idades assinalaram 
um acréscimo de cerca de 21%. 

 

 
No passado os sol te i ros representavam a maior ia,  mas a part i r  de 1999 até 2002 os casados registaram 
um contínuo aumento. No entanto esta s i tuação al terou-se a part i r  de 2003. 

 

 
Os desempregados const i tu i ram a maior ia ul t rapassando os 80% em 2001. Esta s i tuação al terou-se em 
2004 ano em que os empregados at ig i ram os 31%. Os estudantes também registaram uma tendência de 
crescimento.  

  

  



  

2. Situação das doenças infecto-contagiosas por parte dos consumidores da 
Droga  

Desde 2002 o IAS começou a colaborar com os Serviços de Saúde no sentido da 
prestação de exames gratuitos de doenças contagiosas aos consumidores de droga e aos 
trabalhadores da reabil i tação da toxicodependência, a f im de controlar, tratar e prevenir 
ef icazmente a propagação das doenças contagiosas por estes grupos de alto risco. Com a 
implementação destes exames verif icou-se um aumento voluntário na realização de 
análises por parte dos toxicodependentes, detectando-se assim mais facilmente casos de 
contaminação. Em 2004, a DTRS realizou um total de 1.355 exames médicos em 205 
utentes. Os resultados desses exames mostram que a situação das diversas taxas de 
doenças contagiosas é semelhante à de 2003, mantendo-se alto o índice de infecção da 
hepatite C que ultrapassa os 77%. Também se verif icaram mais 15% de casos com 
hepatite B e 11% de casos com tuberculose. Além disso, nas consultas externas de 
desintoxicação em 2004 foram detectados 10 casos de HIV e nas amostras enviadas para 
o Laboratório de Saúde Pública confirmaram-se 9 casos, de 2003 para 2004 a taxa de 
contaminação passou de 0,5% em 2003 para 5% em 2004. De acordo com as estatísticas 
dos Serviços de Saúde, registaram-se 18 casos de HIV por parti lha de seringa, contra um 
único caso verif icado em 2003, podendo-se considerar este aumento preocupante. As 
autoridades competentes de Macau estão a acompanhar atentamente a situação e irão 
empenhar-se na tomada de medidas eficazes para controlar a proliferação do HIV. 

  

 
Em 2004 a nota mais marcante fo i  o aumento de casos contaminados de HIV, subindo dos 0,5% 
registados no ano passado para 5%. 

 

 
Dos 205 casos sujei tos ao exame médico em 2004,  153 utentes ut i l izavam injecção com ser inga para 
consumo da droga. A s i tuação das doenças infecto-contagiosas contraídas por in jecção ul t rapassou o 
grupo de doenças sem a ut l ização de in jecção. A hepat i te C, HIV e s í f i l is  por v ia sanguínea apresentaram 
valores elevados. O índice de infecção de HIV por parte dos que se in jectavam com ser inga, at ingiu 
6,5%.  

 

3. Análise de dados sobre os crimes de droga  

Nos termos do artigo 40.° do Decreto-Lei n.° 5/91/M, cabe ao Tribunal entregar cópias 
das sentenças relacionadas com os crimes de droga ao Departamento de Prevenção e 
Tratamento da Toxicodependência do IAS para efeito de registo. Assim, segundo os 
registos e estatísticas do DPTT, foram recebidas em 2004 cinquenta sentenças, das quais 
65 com pena. 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Conclusão e síntese:   

Em 2004 registou-se um acréscimo de casos acusados e sentenciados em relação ao 
ano de 2003, na ordem dos 10%. Relativamente ao sexo, o número de casos do sexo 
feminino subiu 28%, sendo a maior subida registada nos últ imos 5 anos. Em termos de 
faixas etárias apesar do grupo com idade superior a 30 anos ser o dominante, a faixa 
etária entre os 25 e os 29 anos sofreu um grande aumento. Quanto aos adolescentes, a 
situação foi semelhante à do ano anterior. Em relação ao crime foram vulgares as 
situações de posse da droga (para uso próprio). Sobre os traficantes de pequena 
quantidade e os detentores de utensílios para consumo de droga, constatou-se uma l igeira 
subida relativamente ao ano transacto. No respeitante às penas, predominaram as multas, 
que em proporção foram inferiores às do ano anterior, tendo aumentado as penas 
suspensas registando-se contudo uma subida nas penas inferiores a 2 anos. 

Merece referir ainda as outras espécies de sentenças, nomeadamente a obrigação de 
receber tratamento e desintoxicação, que registou um aumento de 18% comparado com o 
valor mínimo do ano passado. 

Numa análise global, em 2004, verif icou-se que apesar de terem dominado penas 
leves, surgiram sinais de que os praticantes eram tendencialmente mais jovens e do sexo 
feminino, facto que merece atenção. Verif icou-se um decréscimo das sentenças com 
aplicação de multas, tendo as mesmas sido convertidas em penas suspensas ou em 
tratamentos de desintoxicação. Estas decisões irão encorajar os consumidores a 
aceitarem os tratamentos impondo a si próprios uma auto-vigi lância da sua conduta, 
gerando assim efeitos posit ivos. 



V. Cooperação e Intercâmbio com o Exterior
Intensif icar a cooperação regional tem sido tarefa primordial face à gravidade da 

situação do tráfico e consumo de estupefacientes entre fronteiras. As autoridades de 
Macau tem dado grande importância e participado activamente nas acções de combate à 
droga regionais e internacionais. Em 2004, Macau realizou intensas acções de cooperação 
com o exterior, num âmbito mais vasto e aprofundado, das quais conseguiram resultados 
bastantes signif icativos. Além disso, f izeram-se ao longo do ano vários intercâmbios de 
experiências de trabalho com órgãos competentes das regiões vizinhas, tendo realizado 
localmente, o “3.o Seminário Contra o Abuso de Drogas de Guangdong, Hong Kong e 
Macau”, que foi um evento bastante signif icativo, pois constitui um novo progresso no 
plano de cooperação transfronteiriça para as acções de combate à droga. 

 
1. 3º. Seminário Contra o Abuso de Drogas com a participação de 

Guangdong, Hong Kong e Macau 
Promovido pelo IAS do Governo da RAEM, teve lugar na Torre de Macau nos dias 16 e 

17 de Setembro de 2004 o “3.o Seminário Contra o Abuso de Drogas de Guangdong, Hong 
Kong e Macau”, do qual resultou um extraordinário progresso no plano de cooperação 
entre as três regiões, contando com a participação de mais de cem agentes da área de 
combate à droga. Na reunião estiveram presentes representantes das diversas 
subunidades de combate à droga de Guangdong, Hong Kong e Macau, entre as quais 
contam com o pessoal dos diferentes governos municipais da província de Guangdong; da 
Narcotics Division of Security Bureau, Police Department, Custom and Excise Department, 
Social Welfare Department, Health Department e Correctional Services do Governo da 
RAEHK; do Ministério Público, Serviços de Alfândega, Instituto de Acção Social, 
Estabelecimento Prisional, Serviços de Saúde e Direcção dos Serviços de Assuntos de 
Justiça do Governo da RAEM. Além disso, f izeram parte da l ista de convidados que 
presidiram à Cerimónia de Inauguração, o Procurador do Ministério Público da RAEM, Ho 
Chio Meng, o Vice-Presidente do Comité de Desintoxicação da Província de Guangdong, 
Chen Hong, o Permanent Secretary of Security Bureau do Governo da RAEHK, Ying Yiu-
hong, o Presidente do IAS do Governo da RAEM, Ip Peng Kin, o Presidente do Action 
Committee Against Narcotics da RAEHK, Choi Yuen-wan, o Secretário-Geral do Comité de 
Desintoxicação da Província de Guangdong, Chen Xiaobo, a Commissioner for Narcotics, 
Narcotics Division of Security Bureau do Governo da RAEHK, Rosanna Ure e o Director, 
substituto, dos Serviços de Saúde do Governo da RAEM, Lei Chin Ion.  

Os principais responsáveis dos 
Serviços de combate a drogas de 
Guangdong, Hong Kong e Macau 
apresentaram respectivamente, com 
detalhes, na sessão plenária aos 
participantes as mais recentes 
informações sobre as polít icas de luta 
contra a droga, a situação das drogas 
em voga e as medidas de prevenção e 
de tratamento do consumo de drogas, 
etc. No decorrer da sessão de trabalho 
temático, quinze oficiais de combate a 
drogas das três localidades parti lharam 
as suas experiências obtidas nos 
campos legislativo e judicial, bem como 
na prevenção e tratamento da 
toxicodependência. A presente sessão foi organizada de uma forma pragmática e 
empreendedora, por forma a dar resposta ao tema do plenário “Reforçar o intercâmbio e 
intensif icar a cooperação”. Durante a qual, os participantes estudaram com seriedade o 
futuro rumo de cooperação entre as três localidades, como também apresentaram de uma 
forma activa e concreta, várias propostas de cooperação. As 3 regiões consideraram 
importante o referido seminário. Dado que a situação actual da droga é preocupante 
acordararm intensif icar a cooperação entre as 3 regiões na luta contra a droga e 
particularmente no combate ao consumo e tráfico transfronteiriço de drogas. Também 
concordaram em reforçar a f iscalização das situações da propagação de doenças por 
motivo da parti lha de seringa, bem como os trabalhos de prevenção do abuso da droga por 
parte dos jovens. Os representantes das 3 regiões também estiveram de acordo quanto à 
necessidade de incrementar constantemente a atenção e a participação dos cidadãos nos 
trabalhos de desintoxicação, de modo a sensibil izar a população na luta contra a droga e a 
construir em conjunto uma Comunidade sem droga. 

3º.  Seminár io sobre Desintoxicação  
entre Guangdong, Hong Kong e Macau 



 

2. Participação no Encontro Internacional sobre o Combate à Droga  

O Presidente do IAS do Governo da RAEM, Ip Peng Kin, e a Chefe do DPTT, Vong Yim 
Mui, como membros integrantes da delegação Chinesa, participaram de 15 a 19 de Março 
de 2004 na 47.ª Sessão da Comissão de Estupefacientes das Nações Unidas, realizada 
em Viena, Áustria. A delegação foi chefiada pelo Embaixador Zhang Yan, representante 
permanente da China junto da Representação da ONU em Viena e de outras organizações 
estrangeiras, e pelo Secretário-Geral Adjunto do Comité Nacional de Combate à Droga, 
Liu Zhimin. 

O Secretariado da Sessão emit iu vários relatórios, todos eles importantes e 
actualizados, tendo sido abordadas neles a situação a nível global sobre o abuso e o 
tráfico da droga, assim como a estratégia a adoptar para reforço da prevenção do 
HIV/SIDA. O Departamento de Controlo Internacional de Droga deu informações sobre os 
trabalhos desenvolvidos em 2003 e sobre a aplicação do Artigo 12.° da Convenção da 
ONU relativamente à proibição do tráfico i l íci to de droga e psicotrópicos de 1988. Nesta 
sessão foram realizados debates relativamente aos medicamentos sintéticos e ao controle 
pré-produção, assim como a avaliação do cumprimento dos objectivos f ixados na 20.ª
Sessão Especial da Assembleia Geral da ONU que teve lugar em 1998 para a discussão 
sobre o tratamento da problemática das drogas no Mundo. Procedeu-se também a uma 
análise aprofundada sobre a redução da procura das drogas e o combate ao tráfico e 
fornecimento de medicamentos i l ícitos. 

No período entre 29 de Novembro e 
3 de Dezembro de 2004, a Polícia 
Judiciária enviou representantes a 
participar ao abrigo do estatuto de 
Macau China na 28.ª Reunião de Chefes 
dos Departamentos de Narcóticos da 
Região Ásia-Pacífico, realizada em 
Banquecoque, Tailândia, tendo por 
f inalidade discutir as questões sobre o 
tráfico i l ícito de drogas e as respectivas 
estratégias. No final da conferência os 
participantes acordaram numa série de 
recomendações, das quais se destacam 
as seguintes:  
- Deverá ser considerado o 
estabelecimento de um centro regional 
de recolha, tratamento e disseminação 
de informação para a Região Ásia-
Pacífico;  
- Os governos da Região deverão garantir o estabelecimento de canais de l igação, 
mecanismos e procedimentos que assegurem uma troca rápida e segura de informações 
entre as suas agências de combate ao tráfico de droga e as suas congéneres 
transfronteiriças; 
- Os governos da Região deverão apoiar activamente o desenvolvimento de relações de 
cooperação transfronteiriças, tais como o estabelecimento de Gabinetes de Ligação, que 
promovam e coordenem uma resposta operacional ao tráfico de estupefacientes e à 
diversão de precursores químicos. (Ver “Investigação Criminal e Sistema Jurídico”, 
publicada pela Polít ica Judiciária em Março de 2005, páginas 24 e 25). 

A delegação da China no recinto  
da reunião da Comissão de  

Estupefacientes das Nações Unidas  
(47º.  Mandato) 

 

3. Reunião Magna entre Fukien, Guangdong, Hong Kong, Macau e Taiwan para 
destruição da droga  

Com o objectivo de comemorar o 165.° aniversário da queima da droga por Lin Zexu 
em Humen e para assinalar o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico I l ícito, dia 26 de 
Junho, o Comité de Combate à Droga da Província Guangdong promoveu a 3 de Junho de 
2004 na Vila Humen da Cidade Dongguan uma actividade denominada “Campo de Verão 
para os Jovens de Fukien, Guangdong, Hong Kong, Macau e Taiwan” visando a difusão do 
combate à droga. 

  

  



  

  

As entidades oficiais de Macau 
ligadas a essa área presidiram à 
actividade. Este ano, cerca de 40 
alunos do curso secundário vindos de 
três escolas de Macau (Escola Hou 
Kong, Escola Cham Son, Escola Estrela 
do Mar) associaram-se pela primeira 
vez ao evento. Estes alunos e os 
representantes jovens das diversas 
regiões participaram numa série de 
actividades, nomeadamente a leitura 
em público de um texto que apelava ao 
público apoio ao combate à droga, a 
prestação de juramento contra a droga 
e a assinatura de uma petição para 
manifestar o apoio à luta contra a 
droga. Além disso, também acenderam em conjunto uma tocha para queimar 165 quilos de 
heroína, cannabis, ice, ketamina. Foram igualmente organizadas visitas ao Museu da 
Batalha Marít ima, à Fortaleza Weiyuan e ao Museu da Guerra de Ópio, o que permitiu aos 
estudantes recordarem a história da queima de droga ordenada por Lin Zexu em Humen e 
conhecerem os malefícios provocados pela droga na Humanidade. Seguidamente, os 
jovens representando as respectivas regiões manifestaram-se entoando o slogan “Amar a 
vida, recusar f irmemente a droga” demonstrando ao Mundo a sua determinação na recusa 
da droga. Os alunos manifestaram que a participação nesta actividade de combate à droga 
lhes permite aprofundar os conhecimentos acerca da história e dos trabalhos relativos ao 
combate à droga. Os mesmos alunos também estavam cientes de que esses trabalhos são 
árduos e permanentes e que merecem apoio de diversos grupos sociais e particularmente 
dos jovens. 

Destruição da droga 

 

4. Visita ao Gabinete de Desintoxicação da Cidade de Zhuhai  

No intuito de reforçar o intercâmbio e a cooperação com as regiões vizinhas no campo 
de serviços de desintoxicação, o Presidente do IAS do Governo da RAEM, Ip Peng Kin, a 
Chefe do DPTT, Vong Yim Mui, a Chefe da DPP, Hoi Va Pou e o Chefe da DTRS, Hon Wai, 
deslocaram-se em 24 de Novembro de 2004 ao Gabinete de Desintoxicação da Cidade de 
Zhuhai para uma visita de cumprimentos e intercâmbio, tendo ainda sido discutido o abuso 
da droga transfronteir iço, situações da contracção do HIV por parti lha de seringa e as 
acções de desintoxicação. 

   

Foi realizada uma reunião de 
intercâmbio em que participaram o 
Vogal Permanente da Conselho 
Municipal de Zhuhai e Presidente do 
Comité de Desintoxicação, Sr. Yang 
Jinhua, a Secretária Adjunta da 
Comissão dos Assuntos Polít ico-
jurídicos do Conselho Municipal de 
Zhuhai e Vice-Presidente do Comité 
de Desintoxicação, Sr.ª Chen 
Jinl iang, o Coordenador Adjunto do 
Gabinete de Desintoxicação da 
Cidade de Zhuhai, Sr. Wen Jie, e o 
Subchefe da Secção do Gabinete de 
Desintoxicação da Cidade de Zhuhai, Sr. Yan Zhichun. Finda a reunião, efectuou-se uma 
visita ao Primeiro Lar de Desintoxicação da Cidade de Zhuhai. Essa visita tornou possível 
conhecer mais profundamente as medidas de desintoxicação e o quadro de abusos de 
droga na cidade de Zhuhai, bem como fomentar com eficácia o relacionamento e a 
cooperação entre Zhuhai e RAEM no plano de trabalhos de desintoxicação. 

Vis i ta ao Gabinete de Desintox icação da Cidade Zhuhai

  



  

5. Outras actividades de intercâmbio  

1) 1. Deslocação a Hong Kong para estudo de medidas de prevenção contra a 
SIDA 

Atento ao recente aumento dos 
casos de HIV por parte dos 
consumidores de droga em Macau e no 
intuito de reforçar os trabalhos de 
prevenção relacionados com HIV/SIDA, 
o IAS do Governo da RAEM enviou 
técnicos de Hong Kong em Setembro, 
Outubro e Dezembro de 2004 para 
estabelecerem intercâmbio com alguns 
centros de Hong Kong, nomeadamente 
o Centro de Laço Vermelho, o Complexo 
de Tratamento em Kowloon Bay e o 
Centro de Consultas Externas de 
Metadona. Nessas visitas, os técnicos e 
os trabalhadores das instituições 
particulares de Macau inteiraram-se dos 
pormenores do Projecto Fénix que tem 
como principal acção de força a prevenção de contracção de HIV por parte dos 
consumidores. Tal intercâmbio e aprendizagem produziram efeitos concretos no 
melhoramento dos trabalhos de desintoxicação e reabil i tação em Macau, nomeadamente 
na adopção de medidas destinadas à diminuição destas situações. 

2) Visita de estudo efectuada pela Cáritas de Hong Kong aos serviços de 
desintoxicação de Macau  

Mais de dez trabalhadores do Wong 
Yiu Nam Center e do Centro de Serviço 
Famil iar Lok Hip deslocaram-se a Macau 
nos dias 5 e 6 de Dezembro de 2004 
para visitarem várias instituições 
oficiais e privadas de desintoxicação, 
bem como promover o intercâmbio de 
técnicas e comparti lhar experiências 
mútuas. As instituições das duas 
regiões aproveitaram esse encontro 
para prepararem uma futura 
cooperação. Esta actividade é fruto de 
intercâmbio e cooperação estreita entre 
Hong Kong e Macau nos trabalhos 
práticos de desintoxicação. 

3) Visita a Macau dos responsáveis da área de Educação de Vida Sadia da 
Inglaterra 

O Director Nacional da UK Life 
Education, Stephen Burgess, que se fez 
acompanhar da Secretária-Geral do Life 
Education Activity Programme (LEAP), 
Sr.ª Cheng Wai Leng e da respectiva 
Secretária-Geral Adjunta, Sr.ª Chong 
Wai Yin, realizou a sua primeira visita a 
Macau a 30 de Novembro de 2004 com 
a f inalidade de se inteirar da situação 
dos trabalhos na área de educação em 
Macau. Os visitantes estiveram primeiro 
no Centro “Educação de Vida Sadia” do 
IAS do Governo da RAEM onde se 
inteiraram do seu funcionamento e 
assistiram a uma aula destinada aos 
alunos da 5.ª classe primária. De 

Visi ta dos trabalhadores da DTRS do IAS  
a Hong Kong 

Recebendo vis i tantes da Cari tas de Hong Kong 

Vis i ta a Macau dos responsáveis da área de 
Educação de Vida Sadia da Inglaterra  

e de Hong Kong 



seguida visitaram o Complexo de Apoio a Toxicodependentes tendo ouvido o pessoal 
médico e de enfermagem sobre os respectivos serviços. Esta visita permitiu aos seus 
visitantes conhecer mais profundamente os trabalhos desenvolvidos em Macau para a 
prevenção e tratamento da toxicodependência. 

4) Visita de estudo aos serviços de desintoxicação de apoio ao exterior de Hong 
Kong 

Com o fim de intensif icar a implementação das medidas tendentes a diminuir os 
malefícios da droga, a DTRS, em 29 de Outubro de 2004, juntamente com representantes 
do Desafio Jovem, da Associação de Reabil i tação dos Toxicodependentes de Macau, da 
Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau e da Casa de Reabil itação, num total superior 
a dez elementos, deslocou-se a Hong Kong para, em conjunto com a Pui Hong Self-Help 
Association de Hong Kong e com o Grupo de Serviços de Apoio ao Exterior do Projecto 
Fénix da Society for the Aid and Rehabil i tation of Drug Abusers estabelecerem uma 
permuta de experiências, organizarem um workshop cujo tema foi “apanhar seringas nas 
ruas”, além de in loco observarem os trabalhos realizados pelo Grupo de Serviços do 
Projecto Fénix. As actividades acima referidas t iveram um efeito prático signif icativo para 
o replaneamento de acções relativas aos consumidores da rua e para os serviços de apoio 
ao exterior. 

5) Estágio no Wong Yiu Nam Center  

Com o propósito de aperfeiçoar continuamente a qualidade e o profissionalismo do 
pessoal afecto aos trabalhos de desintoxicação, o IAS do Governo da RAEM enviou 
pessoal l igado a essa área, de 20 a 26 de Setembro de 2004, para o Wong Yiu Nam 
Center, um dos lares administrados pela Cári tas de Hong Kong. Essa formação veio 
contribuir para reforçar os conhecimentos profissionais e a técnica dos agentes de Macau 
nessa área e iniciar a cooperação e permuta de experiências entre Macau e Hong Kong. 

6) Envio de técnicos a Hong Kong para participar no 37.° Aniversário da Pui Hong 
Self-Help Association de Hong Kong  

Com vista a fomentar as l igações e a 
cooperação entre as instituições de 
auto-ajuda de desintoxicação de Macau 
e as correspondentes instituições de 
Hong Kong, o IAS do Governo da RAEM 
enviou dois funcionários em 23 de 
Setembro de 2004 para juntamente com 
o representante da Associação 
Renovação e Apoio Mútuo de Macau 
assistirem aos festejos do 37.° 
Aniversário da Pui Hong Self-Help 
Association de Hong Kong. Esta 
Instituição tem por principal objectivo 
integrar os reabil i tados do abuso da 
droga como seus associados na 
perspectiva de estimular o espírito de 
apoio mútuo do tipo self-help. Esta 
Instituição tem dezenas de anos de 
experiência na área da desintoxicação 
para reinserção social. A participação nestes festejos incrementou o intercâmbio entre os 
trabalhadores l igados à reabil itação da toxicodependência de Hong Kong e Macau e 
também fomentou os trabalhos de cooperação das duas regiões.  

7) Visita de estudo dos Serviços de Antitabagismo a Hong Kong  

Com o objectivo de reforçar os trabalhos de antitabagismo em Macau articulando-os 
com a promoção do pedido de classif icação de Macau como Cidade Saudável, o IAS do 
Governo da RAEM prestou apoio activo às instituições particulares na implementação do 
serviço das consultas externas para a desintoxicação. Em 30 de Agosto de 2004, os 
trabalhadores da DTRS e da Associação de Antitabagismo de Macau realizaram uma visita 
ao Tobacco Control Office Department of Health de Hong Kong e ao Hong Kong Council 
On Smoking & Health. Aproveitou-se a oportunidade para visitar algumas instalações e 

Pessoal  do IAS na celebração  
do 37.° Aniversár io da Pui  Hong  

Sel f -help Associat ion de Hong Kong 



serviços respeitantes ao antitabagismo e para trocar impressões com o pessoal e 
comparti lhar os métodos e experiências no âmbito de combate ao tabagismo. Essa visita 
foi muito úti l para os serviços de antitabagismo de Macau. 

8) Reunião de Intercâmbio entre Hong Kong e Macau  

Com o objectivo de seguir as 
sugestões do Relatório da Investigação 
da Situação Geral sobre Abuso de 
Drogas e Avaliação das Acções de 
Desintoxicação e Reabil i tação em 
Macau, e incrementar o intercâmbio dos 
trabalhos de prevenção contra 
toxicodependênica entre Hong Kong e 
Macau, o IAS do Governo da RAEM 
convidou a Associação de 
Desintoxicação de Hong Kong para 
participar na Reunião de Intercâmbio de 
Trabalhos e Estudos entre Hong Kong e 
Macau na Área de Desintoxicação, a 
qual teve lugar a 16 de Julho de 2004, 
em Macau. 

Estiveram presentes nessa reunião 
os convidados de Hong Kong, nomeadamente o Conselheiro Permanente da Associação de 
Desintoxicação de Hong Kong, Doutor Chin Meng Nin, o Secretário-Geral da mesma 
Associação, Pat Weng Lei e vários profissionais e investigadores na área de 
desintoxicação, assim como os representantes de Macau, nomeadamente do IAS, do 
Estabelecimento Prisional de Macau e de várias instituições de desintoxicação. Os temas 
de discussão abrangeram o conceito e o princípio da redução do mal, estudo dos 
toxicodependentes permanentes de Hong Kong, quadro do abuso de droga e as mudanças 
ao longo do desenvolvimento dos serviços em Hong Kong, projecto Fénix – papel dos 
voluntários no serviço de apoio ao exterior, noção da gravidade na contracção do HIV por 
parte dos utentes da rua e a investigação dos comportamentos de alto risco (1997-2003), 
etc. Finda a reunião, o IAS organizou para os representantes da Associação da 
Desintoxicação de Hong Kong visitas ao Centro de Apoio à Educação para o Combate ao 
Abuso de Drogas, Centro “Educação de Vida Sadia” e Complexo de Apoio a 
Toxicodependentes. No final do encontro, concluiu-se que esse intercâmbio foi muito 
importante para melhorar as acções de prevenção contra a toxicodependência em Macau e 
para fort i f icar as relações de cooperação e diálogo entre as duas partes. 

9) Visita da Comissão de Prevenção contra o Tabagismo da Juventude de Hong 
Kong 

Três elementos dessa Comissão 
deslocaram-se a Macau a 26 de Março 
de 2004, tendo sido recebidos pelo 
DPTT do IAS do Governo da RAEM. 
Neste encontro a Chefe da DPP, Hoi Va 
Pou, e outros f izeram ponto de situação 
das acções de prevenção contra o 
consumo de tabaco pela juventude em 
Macau, tendo ambas as partes 
concordado que tais acções se devem 
iniciar na primeira idade. A Comissão 
manifestou o desejo da manutenção da 
cooperação no futuro.  

Reunião de intercâmbio de trabalhos e estudos  
entre Hong Kong e Macau  
na área de desintoxicação 

Vis i ta a Macau da Comissão de Prevenção contra 
o Tabagismo da Juventude de Hong Kong 



  

Governmental Departments
Nome Tipo de serviço Endereço Tel. Fax. 

Departamento de 
Prevenção e 

Tratamento da 
Toxicodependência 

do Inst i tuto de 
Acção Social  

Complexo de Apoio 
a 

Toxicodependentes 
da Divisão de 
Tratamento e 

Reinserção Social  

Tratamento da 
toxicodependência 
e serviço de apoio 

social  

Estrada 
Nova 

714088 

Hot l ine: 
358844 

715204 

Divisão de 
Prevenção Pr imária

Educação 
prevent iva e 
divulgação 

Rua 
Sanches de 

Miranda, 
n.º  5,  1st  

f loor  

781718 

Hot l ine: 
781791 

781720 

Centro de 
Educação de Vida 

Sadia 

Prevenção e 
educação para 

uma v ida saudável

Rua 
Francisco 

H.  
Fernandes, 
no. 11, 2nd 
f loor AK1,  

Macau 

225778 

225779 

225780 

Centro de Apoio à 
Educação para o 

Combate ao Abuso 
de Drogas 

Educação 
prevent iva e 

fornecimento de 
informações 

Rua 
Sanches de 

Miranda, 
n.º  7 

781791 781720 

Serviços de Saúde 

Centro de 
Prevenção e 
Controlo de 

Doenças 

Contro de doenças 
e 

educação para 
uma v ida sadia 

Estrada 
Nova,  

n.º .5,  R/C 

533525 533524 

Laboratór io de 
Saúde Públ ica 

Anál ise 
laborator ia l  

Estrada 
dos Parses

530291 530294 

Departamento de 
Assuntos 

Farmacêut icos 

Inspecção e 
controlo de 

medicamentos 

Av. Sidónio 
Pais,  

no.49-51, 
Edf .  China 
Plaza, 1st  

f loor  

5983521 524016 

Serviços de 
Psiquiatr ia  

Tratamento de 
doenças mentais 

Complexo 
Hospi talar 
Conde de 

S.  
Januário,  

r /c  

3908868 ---  

Serviço de Acção 
Social  

Serviço social  de 
medicina 

 Complexo 
Hospi talar 
Conde de 

S.  
Januário ,  
1st  f loor  

313731 ---  

Pol íc ia Judic iár ia 

Laboratór io de 
Pol íc ia Cient i f ica 

Anál ise de drogas 
e medicamentos 

controlados 

Rua 
Central ,  n.º

1 

3967376 370560 

Divisão de 
Invest igação e 

Combate ao Tráf ico 
de Estupefac ientes 

Invest igação 
cr iminal  

Rua do 
Minho, Edf.  
Hung Fat,  
Block 2,  

2nd f loor,  
Taipa 

3967709 839496 

Unidade de Tratamento de Reclusos 
Toxicodependentes do Estabelecimento 

Pr is ional  de Macau 

Tratamento e 
reinserção social  

de 
toxicodependentes

Rua de S. 
Francisco 

Xavier S/N, 
Coloane 

881211 882431 

Website e E-mail dos Serviços Governamentais Envolvidos no Combate à Droga 
Nome de serviço Website E-mail 

Instituto de Acção Social http://www.ias.gov.mo

Anti-drugs website 

http://www.antidrugs.gov.mo

dep@ias.gov.mo 

Serviços de Saúde http://www.ssm.gov.mo info@ssm.gov.mo 
Polícia Judiciária http://www.pj.gov.mo nar@pj.gov.mo 



  

  

Estabelecimento Prisional de
Macau 

http://www.epm.gov.mo info@epm.gov.mo 

Instituições/Associações Particulares

Nome 
Tipo, 

natureza e 
destinatário 
de serviço 

Endereço Tel. Fax Responsável

Confraternidade 
Cristã Vida 

Nova de Macau 

Gabinete de 
Coordenação   

Rua Nova da Areia Preta,  Edf.  Hoi  Pan Fa 
Un,  Bloco 8,  4.º  andar G 

Emai l :newl i fe@macau.ctm.net  

Websi te:ht tp: / /home.macau.ctm.net/~newl i fe

457495 457219 Ku Chan 
Kuong 

Centro para 
Reabi l i tação de 

Toxicodependentes*

  

 

Rua Nova da Areia Preta,  Edf.  Hoi  Pan Fa 
Un,  Bloco 8,  4.º  andar-A,  B, H 

455576 457400 Ku Chan 
Kuong 

Secção de Serviço 
Extensivo ao 

Exter ior  

 

 

Istmo Ferrei ra Amaral  
n.°  2-10, Edf.  Fai  Yi .  R/C 

Emai l :newl i fe@macau.ctm.net  

435563 435563 Yu Cheok 
Nam (Pessoa 
de contacto) 

Casa de 
Reabi l i tação* 

  

 

Travessa da Louça, n.º  4 

Emai l :casack@macau.ctm.net  

933662 933672 Leong Sok I  

Desaf io Jovem 

Secção Mascul ina* 
  

 

Vale de Benção, Coloane/   
Coloane PO Box n.º  25 

Emai l : tcmacau@macau.ctm.net   

6360009 965515 Chan Chi 
Neng 

Secção Feminina* 
  

 

6602744 965515 Chu Iok Keng

Associação Reabi l i tação de 
Toxicodependentes*  

Estrada do Campo, n.º  16, Coloane 

Emai l :ar tm@macau.ctm.net  

Websi te:ht tp: / /www.artm.org.mo 

870117 870118 Augusto 
Nogueira 

St.  Stephen’s 
(House of  Promise)  

  

 

Mercado Vermelho PO Box n.º  6613 345026 345026 I lona Mi ler 

Associação Renovação e Apoio 
Mútuo de Macau* 

  

 

Rua dos Hortelãos, nº 514, Edf.  Mei  Lin,  
Bloco 2,  Sobreloja 

Emai l :aram@macau.ctm.net  

474065 474348 Chan Man Ioi

* Subsidiadas pelo Instituto de Acção Social
 
Modalidade de 
Serviços:  : Internamento

  : Desintoxicação Evangélica
  : Residência Temporária
  : Assistência Mútua
  : Serviço Extensivo ao Exterior
 
Destinatários:  : Utentes do sexo masculino
  : Utentes do sexo feminino



Relatório da Luta contra a Droga em Macau 2004 

Lista dos Elementos da Conselho de Redacção

Director: Vong Yim Mui (IAS)

Redactores-chefe: Hon Wai (IAS) 
Hoi Va Pou (IAS)

Coordenador de 
Redacção: 

Tang Yuk Wa (IAS)

Membros: Lei Lai Peng (IAS) 
Pun Man In (Serviços de Saúde) 
Chio Tak Iam (Polícia Judiciária) 
Suen Kam Fai (Polícia Judiciária) 
Lei Chit Kao (Estabelecimento Prisional de Macau) 
Ilona Miler (St. Stephen’s - House of Promise) 
Hoi Hong Chek (Desafio Jovem) 
Augusto Nogueira (Associação para a Reabilitação de 
Toxicodependentes) 
Ku Chan Kuong (Confraternidade Cristã Vida Nova e Casa de 
Reabilitação) 
Chan Man Ioi (Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau) 

Edição: Instituto de Acção Social (Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau) 
Impressão: De Ma Design & Marketing Co., Limited

Ordem de edições: 1.ª edição em 6/2005 com 700 exemplares 
DPTT / IAS / P&E-PUB012-06.2005-700EXS.

ISBN: 99937-52-22-3  

  


