
Trabalho de Desintoxicação Desenvolvido pelas Instituições 

Particulares 
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(I) 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 Sr.ª 

Jackie Pullinger enviou uma equipa de Hong Kong para aqui iniciar as acções. 

A St. Stephen’s Society de Hong Kong foi fundada pela Sr.ª Jackie Pullinger em 
1966 que observou a vulnerabilidade dos jovens marginais face às tentações das tríades 
e das organizações criminais. Sensibilizada 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 Hong Kong. 

 
2.  Funcionamento desta Associação 
 

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

- Não utiliza quaisquer tipos 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 familiares; 

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

- Auxilia os reabilitados na procura de emprego adequado e no reestabelecimento 
de relação com seus familiares. 

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; 
- Apoio nas actividades diárias, como por exemplo, nos contactos com o Governo, 

nas consultas médicas, consulta aos dentistas, tratamento do cabelo, da barba e 
lavagens de roupas, etc; 

- Transmissão de princípios religiosos de modo a alterar os seus comportamentos. 
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(II) Desafio Jovem 

Secção Masculina 

 

1. Breve apresentação da instituição 

 
Desafio Jovem 

 

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 reabilitarem-se fisiologica e psicologicamente. Baseando-se na 
sua própria crença em Jesus Cristo, o Desafio Jovem presta serviços aos 
toxicodependentes com vontade de abandonar o vício, 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 comunidade, contribuindo para a sociedade. 

2.  Actividades desenvolvidos pelo Centro em 2005 

(1) Intercâmbio inter-institucional e formação por experiência pessoal 
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Deslocação a Hong Kong para intercâmbio com a Christian New Being Fellowship, Hong Kong 

 

Actualmente, os utentes são na sua maioria toxicodependentes adultos, e o Centro 
já domina de certa forma os modelos de funcionamento e de tratamento adequados. 
Tendo em conta que a maneira de pensar dos jovens é certamente diferente da dos 
adultos, o Centro prepara-se para enfrentar novos desafios. Para elevar a capacidade dos 
trabalhadores de atender utentes jovens e fazer com que saibam tratar o modelo de 
funcionamento dirigido para jovens, o Centro enviou, em 2005, trabalhadores à 
Christian Zheng Sheng Association, Hong Kong, para adquirir experiências de trabalho 
durante duas semanas. Além disso, durante a sua estadia em Hong Kong, eles ainda 
trocaram impressões sobre o trabalho de aconselhamento a utentes jovens com o WU OI 
Christian Centre, Christian New Being Fellowship Hong Kong, tendo estabelecido 
relações de cooperação com os mesmos. 

De um modo geral, os jovens têm uma autoconsciência muito forte, pelo que não 
se expressam os seus sentimentos com facilidade e quando ocorre um acontecimento 
inesperado, costumam recorrer à violência ou acabam por se refugiar da realidade. 
Durante a sua participação na actividade de duas semanas em Hong Kong, os 
trabalhadores do Centro não só adquiriram muitos conhecimentos sobre o trabalho de 
aconselhamento aos utentes jovens, mas também dominaram diversos modelos de 
funcionamento institucional adequados às características de utentes jovens, bem como 
métodos e técnicas de tratamento de problemas. 

(2) Desafios no Percurso da Vida 2005 

À medida que os consumidores de medicamentos se tornam cada vez mais jovens, 
vão surgindo novos tipos de drogas que põem em risco a saúde mental e física dos 
mesmos. Como por exemplo, cada vez mais consumidores de drogas se sentem 
desesperados e arrependidos. Face a esta situação é urgente aconselhar jovens a 
resistirem à droga e afastar-se dela. Para o efeito, o Centro organizou o acampamento de 
vida “Desafio no Percurso de Vida 2005”, com o objectivo de fazer com que os utentes 
jovens pudessem auto-reflectir-se através do convívio e da participação conjunta em 
actividades aventurosas. A par disso, através da experiência adquirida no convívio com 
os jovens foram reforçadas as técnicas para trabalhar com jovens. 
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Através de sinceras conversas entre os trabalhadores e os utentes do Centro, 
permitiu-se informar os jovens sobre os efeitos da droga, cujo uso abusivo poderá 
arruinar a vida brilhante, destruir famílias harmoniosas e felizes, deteriorar o 
relacionamento com a família, amigos e sociedade. Nas actividades aventurosas, os 
participantes não só experimentaram diversos sentimentos como perda, desespero, 
tentativa nova e sucesso, mas também vieram a ser consciencializados sobre a 
importância da união e da ajuda mútua. O objectivo final da actividade não consistia em 
vencer, mas em permitir aos participantes conhecer-se melhor a si mesmos, elevar a sua 
autoconfiança, assim como reconhecer o seu próprio valor e a sua capacidade de 
auto-controlo. O Centro espera que o desenvolvimento deste tipo de actividade  
permita aos utentes jovens ter um futuro brilhante aquando da conclusão do programa 
de reabilitação, contribuindo para melhorar a situação actual do consumo de drogas por 
parte dos jovens de Macau. 

3. Perspectiva de futuro 

(1) Preparar a criação e desenvolvimento do Centro de apoio para jovens extensivo 
ao exterior; 

(2) Recrutar mais assistentes sociais para assegurar o funcionamento normal do 
Centro, de modo a satisfazer as futuras necessidades dos utentes jovens; 

(3) Concluir a obra de reconstrução da secção masculina do Centro e planear o 
funcionamento de um novo lar. 

No futuro, o centro de desintoxicação evangélica “Desafio Jovem” concentrar-se-á 
no serviço de apoio a mais jovens toxicodependentes. Está convicto de que a 
colaboração das diversos sectores de Macau permitirá melhorar a situação actual e a 
qualidade de vida dos jovens. 
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(II) Casa da Esperança das Toxicodependentes (Secção Feminina) 

1. Breve apresentação da instituição 

 

 
Participação numa actividade ao ar livre 

 

O Centro de Desintoxicação Evangélica “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 ficando 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. 

2. Actividades desenvolvidas pelo Centro em 2005 

(1)  Formação de pessoal 

Em resposta às necessidades futuras de serviço dos jovens toxicodependentes, a 
Secção Feminina tem organizado cursos de formação aos seus trabalhadores, com o 
objectivo de elevar os seus conhecimentos sobre os jovens de hoje e sobre as técnicas e 
métodos de tratamento tendo em vista o futuro modelo de funcionamento. A Secção 
conta com o grande apoio de diversas instituições de desintoxicação de Hong Kong. Em 
2005, enviou alguns dos seus trabalhadores a Hong Kong para participarem em acções 
de formação e de intercâmbio, das quais se destacou o intercâmbio de experiências com 
duração de duas semanas na Christian Zheng Sheng Association, Hong Kong, 
actividade que permitiu a convivência e o desenvolvimento de com as utentes da 
Associação. Hoje em dia, as jovens têm uma personalidade bastante forte e não aceitam 
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opiniões alheias nem se exteriorizam facilmente, razão pela qual outros têm 
dificuldades em contactar e comunicar com elas. Por isso, é extremamente importante 
estabelecer relações de confiança mútua e sinceridade com elas. Através da formação, 
os trabalhadores não só compreenderam melhor os jovens de hoje, mas também 
conheceram diversos modelos de trabalho adoptados pelos seus congéneres, bem como 
os métodos para o tratamento de problemas. Durante a formação, os trabalhadores 
conviveram todos os dias com as utentes, permitindo assim conhecer e compreender 
melhor a mentalidade e a conduta das mesmas, o que contribuiu significativamente para 
o futuro desenvolvimento do serviço de apoio às utentes sujeitas à desintoxicação. 

 

(2)  Banda Feminina 

 
Palestra contra a droga na “Base de Formação de Flying Eagles” 

 

Criada em 2004, a Banda Feminina da Secção fez em 2005 várias representações, 
nomeadamente nas palestras contra a droga desenvolvidas na Base de Formação de 
Flying Eagles, em diversas escolas secundárias ou primárias de Macau com vista à 
promoção de campanha anti-drogas. Apoiando-se na fé cristã e com a força 
comunicativa da música, a Banda sensibilizou o público sobre os efeitos negativos das 
drogas e do abuso de medicamentos por parte de jovens, bem como sobre a necessidade, 
a importância e os métodos de prevenção e tratamento da toxicodependência. Através 
de espectáculos da Banda, a Secção Feminina tem vindo a contribuir para incentivar os 
jovens toxicodependentes a afastar-se do vício e  estimular pessoas de diversas 
camadas sociais a prestarem maior atenção à vida e ao futuro dos jovens 
toxicodependentes do sexo feminino de Macau.  

(3)  Mudança para o lar temporário 

Em virtude do projecto da reconstrução da Secção Masculina,e tendo em conta a 
segurança dos trabalhadores e dos utentes da Secção Feminina, foi decidida a mudança 
temporária desta Secção para o lar situado na Taipa. Após a conclusão da obra de 
reconstrução da Secção Masculina a mesma voltará a desenvolver as suas actividades 
nas instalações em Coloane . 
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3. Perspectiva de futuro 

(1)  Criar a Equipa de Serviço Extensivo ao Exterior da Secção Feminina, com o 
objectivo de desenvolver o trabalho extensivo ao exterior para jovens 
toxicodependentes do sexo feminino; 

 

 (2)  Organizar cursos de formação, com o objectivo de elevar o nível cultural dos 
utentes e suas habilidades de se reintegrarem na sociedade; 

 

(3)  Aproveitar as instalações comunitárias existentes para desenvolver mais 
actividades desportivas para as utentes e para elevar ainda melhor a sua capacidade de 
comunicação social, de modo a que posteriormente possam reinserir-se na sociedade 
com maior facilidade. 
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(III) Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM) 
Breve Apresentação sobre a Instituição 
A Associação de Reabilitação dos Toxicodependentes de Macau é uma organização não lucrativa, 
estabelecida em Macau há mais de 10 anos, com o objectivo de prestar serviços de desintoxicação e 
reabilitação mediante internamento aos toxicodependentes com vontade de se absterem da droga, 
serviço que é desenvolvido através do meio de vida em comunidade. A ARTM disponibiliza 
orientação psicológica, apoio individual e colectivo, educação e formação profissional na 
recuperação dos indivíduos. 

 

Objectivo 
Reabilitação 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 
fim 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. 
 

 

 

 

  83



Actividades em 2005 (1): Formação para os clientes  
Em 2005, com a devoção dos profissionais da ARTM e com o apoio de pessoas com elevado sentido 
humanitário, foram desenvolvidos diversos cursos e formações para os utentes, curso de informática, 
curso de desenho e pintura, cursos de chinês. O curso de informática tinha por principal objectivo 
ensinar algumas operações básicas de computador e digitação de caracteres chineses, enquanto o 
curso intermédio consoante os diferentes níveis visava ensinar diferentes programações, software, 
internet, etc. Até agora, tem-se verificado grande interesse nesta área por parte de alguns utentes. Os 
cursos de yoga e basquetebol, para além de proporcionarem o exercício e relaxamento psicológico, 
permitiu aos utentes aperceberem-se do benefício do desporto o que contribuiu para edificação duma 
vida sã. O curso de desenho e pintura tem sido ministrado por um profissional de Hong Kong que 
graças ao seu entusiasmo e empenho no ensino, permitiu aos participantes desenvolver a criatividade 
e exprimirem os seus sentimentos através da pintura. 
 

Actividades em 2005 (2): Visitas e actividades sociais 
 

 
Em 2005 realizaram-se mais de 50 acções: contactos com exterior, visitas de intercâmbio com o 
objectivo de intensificar laços de amizade. Destas acções destacam-se os aniversários dos clientes 
com a presença dos familiares, visitas a outros grupos comunitários menos protegidos (deficientes 
mentais ou físicos, idosos, etc.), proporcionando-lhes oportunidades para cuidarem dos outros e 
valorizarem a vida. 
 
Outro evento importante foi o 3°torneio de futebol denominado “Diz 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 e em transmitir a importante mensagem ``Diz Não à 
Droga´´, objectivo que foi conseguido através dos diversos meios de comunicação social e pelo 
empenho dos participantes.   
 
Visitas às instalações da ARTM ou efectuadas pela ARTM a outras instituições também fizeram 
parte do programa de 2005. As atenções que tivemos pela parte de instituições tais como o Lions 
Club de Macau, Associação de Beneficência Sin Meng e de outras instituições foram bastante 
importantes. Em 2005 o apoio incondicional destas associações trouxe aos utentes muito carinho e 
esperança encorajando-os a reconstruir uma vida sã. 
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Também em 2005, a ARTM continuou com o programa de rua, onde os assistentes sociais e demais 
trabalhadores deslocaram-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 tipos 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 Ilícito de Drogas organizadas pelo IAS. Através da 
música, a banda ajudou a transmitir a importante mensagem de recusar droga. 
No fim do ano de 2005, organizamos o 3concerto de música com o tema ``Diz Não´´ onde mais a 
mensagem da importância de recusar as drogas, as tríades, o álcool e o tabaco foi divulgada e 
transmitida a todos os jovens participantes 

 

Actividades em 2005 (3): Formação para os trabalhadores 
A ARTM foi convidada pelo Ministro de Defesa da Ilha de Maurícias para participar na 22 
Conferência Internacional da IFNGO onde foram discutidos diversos temas em como promover 
escolas, famílias e comunidades livres de droga. Pela altura do fim de ano a ARTM teve novamente 
oportunidade de participar na Conferência Regional entre Hong Kong, China e Macau em Hong 
Kong e na 15.ª ASEAN IFNGO Workshop, sob o tema de “Let’s Strive the Drugs” em Singapura. 

 

Actividades em 2005 (4): Desenvolvimento 
Durante o ano de 2005 demos continuidade ao programa de aconselhamento e apoio as famílias que 
infelizmente sofrem com o problema da dependência de droga dos seus filhos. Em cooperação com 
a instituição de Hong Kong, Caritas – Look Heep Club, a ARTM manteve reuniões mensais com as 
famílias, e trouxemos técnicos especializados de Hong Kong, ex.toxicodedependentes e famílias que 
no passado também sofreram, para nas reuniões familiares darem o seu testemunho, dar-lhes 
esperança e ensinar as famílias de Macau em como lidar com este problema indesejável.  
 
Também devido à exposição de prevenção e informação sobre droga que realizamos na 
Universidade de Macau, fomos convidados por esta instituição para o início de uma cooperação, 
onde jovens estudantes de psicologia irão ter a oportunidade de aprender nas instalações da ARTM e 
ao mesmo tempo desenvolver aconselhamento psicológico aos nossos residentes. 
Durante o ano de 2005, A ARTM desenvolveu intensivamente o programa ``Serviços Educacionais´´, 
a prevenção é a melhor arma contra as drogas, assim, a ARTM através de palestras na Escola 
Portuguesa de Macau, Escola Luso-Chinesa Luís Gonzaga Gomes, Escola Sam Yuk, cerca de 800 
alunos tiveram a oportunidade de aprender os malefícios e consequências da droga e aprender 
técnicas de recusa. Também organizamos exposições de prevenção e informação sobre droga na 
Universidade de Macau e na Escola Sam Yuk. Por último, colocamos um anúncio no canal radio da 
TDM com o tema ``Diz Não à Droga´´, e foram impressos, cartazes e folhetos preventivos que 
foram distribuídos pela população. 
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Finalmente o Presidente da ARTM, Sr.Augusto Nogueira, foi convidado para ser o representante de 
todas as ONG que trabalhem na área da toxicodependência da nova comissão de Prevenção e 
controle da SIDA criada pelo Governo da RAEM. 

 
Tratamento, Admissões em 2005 
 

Gráfico comparativo 2001 / 2005
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Podemos verificar que as admissões continua estável, embora o número de reinserções 

tenha diminuído, no entanto, esta situação deveu-se a que um grande número de clientes 

foram reinseridos com sucesso em fins de 2004, assim, no início de 2005 foram 

efectuadas diversas admissões, no entanto 4 clientes admitidos em 2004 foram 

reinseridos em Dezembro de 2005 e estão a ser acompanhados pela ARTM. 

No Inicio de 2006, mais clientes finalizaram o programa de reabilitação e em princípio 

serão reinseridos para o início de uma nova vida com as suas famílias. 

 

Expectativas 
O ano de 2006 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 reconstruírem 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 2006, realizar-se-ão 
palestras em português e inglês sobre a prevenção dos malefícios da droga nas escolas de Macau, 
destinadas aos alunos, a professores e a encarregados de educação. Serão colocados mensagens 
anti-droga na rádio e na televisão. Serão concebidos cartazes e panfletos criados pelos utentes da 
Associação que irão o ser afixados nas escolas e distribuídos pela população em geral. Haverá ainda 
folhetos em chinês e russo sobre prevenção contra o contágio de HIV e distribuição de pequenas 
embalagens contendo desinfectantes, preservativos, lenços de papel informação sobre o VIH e dos 
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perigos de partilhar seringas ou utensílios. Estas acções tem o objectivo de sensibilizar os 
consumidores de droga, 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 Organizadas em 2005 

Activitidades em 2005 
 

ITEM ACTIVIDADE DATA 

Programa de Rua Todo o ano 

Distribuição de folhetos preventivos  Todo o ano 

Produção de cartazes, folhetos preventivos Todo o ano 

Palestras nas Escolas sobre as consequências da Droga. Todo o ano 

Prevenção 

Exposição sobre droga na Universidade de Macau e na Escola Sam Yuk Novembro 

 Cooperação com a CTM na distribuição de um folheto preventivo contra a droga com a participação do 

jovem promissor corredor de automóveis de Macau, Rodolfo Ávila  

Novembro 

Recebida visita da Comunidade de Combonianos 16,Janeiro 

Recebida visita do Centro de Formação Juvenil D. Bosco Lar de Juventude 7,Março 

Recebida visita da Sheng Kung Hui School 22, Março 

Recebida visita da Associação de Beneficência Sin Meng 22, Março 

Recebida visita dos Escuteiros Lusófonos de Macau  23,Abril 

Recebida visita de estudantes do Instituto Politécnico of Macau Todo o ano 

Recebida visita da Associação de Moradores de Macau 21,Junho  

Recebida visita da Associação de Beneficência Sin Meng 8,Julho 

Recebida visita e convívio com o Centro de Juventude da Areia Preta 27,Agosto 

Recebida visita da Associação de Conterrâneos da Povoação de Sam Heong Macau 27,Agosto 

Recebida visita do Lions Club de Macau 11t,Setembro 

Recebida visita da Comissão de Policia Juvenil de Macau 29,Outubro  

Recebida visita e convívio com os estudantes da Universidade de Macau 22,Novembro  

Recebida visita da Society for the Aid and Rehabilitation of Drug Abusers in Hong Kong 23,Novembro 

Recebida visita dos estudantes da Escola São Paulo 17,Dezembro  

Recebida visita e convívio com o Centro de Juventude da Areia Preta 17,Dezembro  

Visitas 

Recebida visita dos voluntários da Escola de Sheng Kung Hui, para um excelente BBQ  28,Dezembro  

Visita efectuada à Associação de Reabilitação “Fu Hong” de Macau 8,Abril  

Visita efectuada à Caritas de Macau na Taipa 20t, Maio 

Visita efectuada ao Lar de Nossa Senhora da Penha 11,Agosto  

Visita efectuada ao Centro “A Madrugada´´ da Associação dos Familiares Encarregados dos Deficientes 

Mentais de Macau 

23,Setembro  

Visita efectuada à Macau Water Co. Ltd. 27,Outubro  

Visitas 

Efectuadas 

Participação no East Asia Games Outubro/Novembr

o 
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Visita ao Centro de Dia da Ilha Verde  10t,Novembro 

Visita ao Lar de Nossa Senhora da Penha 29,Novembro 

Visita à Associação dos Deficientes Mentais  15,Dezembro 

Visita ao Centro de Dia da Residência D.Julieta Nobre de Carvalho 29t,Dezembro 

Organização do 2torneio de basquetebol com o tema “Say No To Drugs” com a participação de diversas 

instituições governamentais e não governamentais. 

19t,Março 

Organização do 3torneio de futebol ``Say No To Drugs” com a participação de diversas instituições 

governamentais e não governamentais. 

11 e 12,Junho 

Participação nas Celebrações do Dia Mundial Contra a Droga e Trafico ilícito  26,Junho 

Actividades 

Organização de um torneio de basquetebol com o tema “East Asia Game” com a participação de diversas 

instituições não governamentais. 

15,Outubro  

Aulas semanais de basquetebol  Todo o ano 

Aulas semanais de informática  Todo o ano 

Aulas semanais de Inglês  Todo o ano 

Aulas de Yoga Todo o ano 

Desporto radical na Torre de Macau com o apoio da A.J. Hackett Macau Tower Ltd. 14t,Maio 

Aulas semanais de desenho e pintura  Inicio Setembro  

Formação para 

os Clientes 

 

Palestras sobre doenças infecto contagioso com o apoio do IAS 28,Novembro 

Visita de estudo à Caritas Lok Heep Club de Hong Kong para melhorar o apoio às famílias   Junho e Julho  

Participação na IFNGO Conferência Internacional sobre prevenção e tratamento de toxicodependência, nas 

Ilhas Maurícias   

18 – 23,Agosto 

Participação em Hong Kong na conferência regional entre Macau, China e Hong Kong acerca de prevenção e 

tratamento da toxicodependência  

19–22,Outubro 

Formação para 

os 

Trabalhadores 

Participação na 15 ASEAN IFNGO Workshop sobre prevenção e tratamento de toxicodependência, em 

Singapura  

22–26,Novembro 

Reuniões mensais de apoio às famílias  Todo o ano 

Organização de diversas celebrações festivas com as famílias  21,Setembro  

Apoio às 

Famílias 

Organização de reuniões famílias com a cooperação da Hong Kong Caritas Lok Heep Club 28,Novembro 

Participação da banda da ARTM’ “Raising Sun” nas celebrações do Dia Mundial Contra a Droga 26,Junho  

Participação da banda numa actividade contra a droga, organizada pelo the Lions Club of Macao 29,Junho  

Participação da banda numa actividade organizada pela Associação Promotora do Desenvolvimento de 

Macau 

28,Agosto  

Raising  Band 

(ARTM) 

 

Organização do 3 mini-concerto de música com o tema ``Say NO´´ 3,Dezembro  

Organização das celebrações do Ano Novo Lunar para as famílias e clientes 10,Janeiro 

Organização dos aniversários dos clientes  Todo o ano 

Organização das festas de graduação aos clientes que finalizam na integra o programa de tratamento Todo o ano 

Festa de Natal  24,Dezembro  

Outras 

Actividades 

Festa de Ano Novo 31,Dezembro  

 

  88



(IV) Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau - 

Centro para Reabilitação de Toxicodependentes e Secção de 

Serviço Extensivo ao Exterior 

1. Breve apresentação da instituição 

Fundada em 1996, a Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau é uma instituição 
de desintoxicação evangélica não lucrativa, tendo por objectivo ajudar, com o amor de 
Jesus Cristo, toxicodependentes a abandonarem o vício, reconstruírem a família e 
reintegrarem-se na sociedade. Nos quase 10 anos da sua existência, a Confraternidade 
sofreu uma série de mudanças: a mudança do lar, a criação de novas secções, mudança 
de pessoal, reajustamento da orientação do trabalho, etc. Estas mudanças têm 
contribuído para a elevação da qualidade de serviço e para a ampliação da esfera do 
serviço social, permitindo aos utentes toxicodependentes de diferentes idades beneficiar 
do serviço prestado. Actualmente, a Confraternidade possui um centro para reabilitação 
de toxicodependentes e uma secção de serviço extensivo ao exterior, que prestam aos 
utentes diferentes tipos de serviços. 

2. Acções em 2005 

Centro para Reabilitação de Toxicodependentes 

Em 2005 deram entrada no Centro 34 utentes (um total de 40 pessoas/vezes), dos 
quais 7 entraram pela primeira vez e 27 eram reincidentes. O número máximo de 
utentes que permaneceram durante um mês no Centro foi de 17; o mínimo, 11, e o 
número médio mensal, 13,25 (Ver Figura 2). Em relação a 2004, o número de utentes 
em 2005 traduziu uma diminuição. Isto porque o tempo de internamento no Centro foi  
relativamente longo, atingindo uma média de 4 meses e 14 dias (Ver Figura 1). Um total 
de 7 utentes concluíram com sucesso o programa com a duração de um ano. Após a sua 
saída do Centro, a maioria deles conseguiram encontrar empregos ideais, começando a 
reconstruir a sua nova vida e a reconstituir a sua família. Tudo isto mostra que o serviço 
do Centro está a tornar-se cada vez mais maturo. 

(Figura 1)  Acções em 2005 
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(Figura 2)  Internamentos em 2005 no Centro de Reabilitação 
 

Em 2005, o Centro organizou ou participou em diversas actividades e cursos de 
interesse ou de formação (Ver Quadro 6). No Centro reinava sempre uma atmosfera boa, 
e parte dos utentes decidiram acreditar em Deus e dedicar-se ao serviço de 
desintoxicação após saírem do Centro; alguns dos utentes mais maturos, passaram a ser 
estagiários ou orientadores, aprendendo a cuidar dos novos utentes, outros participaram 
a trabalhar na Secção de Serviço Extensivo ao Exterior, distribuindo comidas a 
toxicodependentes. Além disso, no ano passado, o Centro colaborou também com a 
Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau para organizar periodicamente 
actividades desportivas, disponibilizar recursos para acompanhar melhor os reabilitados 
e reforçar o serviço de encaminhamento, contribuindo deste modo para reforçar a 
colaboração entre diversas instituições dedicadas ao tratamento e reabilitação de 
toxicodependentes. 
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Actividade sócio-recreativa “barbeque”    5.º Torneio de Xadrez - Taça “Vida Nova” 
 

Durante muitos anos, o Centro não dispunha de vagas suficientes para satisfazer a 
necessidade social. Para resolver o problema, no final de 2005, o IAS autorizou-o a 
construir um novo lar para prestar melhores serviços aos utentes. O novo lar terá uma 
área superior a 3.800 pés quadrados, permitindo assim aumentar a lotação para 18. O 
plano do Centro programado para o ano passado foi cumprido com êxito e o seu 
trabalho de desintoxicação atingiu um novo patamar. 

 
Reunião do grupo para partilhar experiências 

Nos últimos 5 anos, o Centro atravessou uma série de mudanças, incluindo as de 
pessoal, das instalações e das linhas orientadoras do trabalho, mudanças estas que 
permitiram potencializar os apoios prestados aos utentes. Avaliando a situação do 
serviço prestado pelo Centro aos utentes nestes anos, verificou-se que o número de 
utentes tem vindo a reduzir anualmente. Isto porque o serviço tem tornado cada vez 
mais completo e o tempo de estadia dos utentes no Centro passou a ser relativamente 
longo. No decorrer do programa de tratamento de um ano, os utentes vieram a  
compreender que a desintoxicação tinha duas vertentes: física e psicológica, razão pela 
qual os utentes estavam dispostos a permanecer mais tempo no Centro para receber o 
tratamento (Ver Figura 3). 
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(Figura 3)  Situação do internamento dos utentes no lar entre 2001 e 2005 

 
 
Secção de Serviço Extensivo ao Exterior 

 
Deslocação de um membro da Equipa de Serviço Externo à cidade de Zhuhai para contactar com 

consumidores de drogas de Macau 
 

Em 2005, a Secção continuou a prestar apoio aos necessitados, prestando-lhes 
serviço de transferência, acompanhando de perto a situação dos toxicodependentes e 
dos reabilitados que saíram do lar, recolhendo dados relativos ao mercado de drogas, no 
sentido de conhecer melhor a tendência da toxicodependência. Além disso, em Agosto 
do mesmo ano, foi desenvolvido um programa de serviço externo com a duração de 
meio ano, tendo sido criada uma equipa para esse efeito, no sentido de identificar os 
necessitados e divulgar junto dos mesmos a mensagem sobre a redução de danos. Em 
resposta à necessidade de toxicodependentes, a par de dar continuidade ao serviço de 
fornecimento do almoço, também se prestou a título experimental durante 3 meses o 
serviço de fornecimento do jantar, de que beneficiaram um total de 139 pessoas, número 
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esse que justificou a implementação do serviço em questão. 

 

                     

(Figura 4)  Situação sobre os casos atendidos ou transferidos pela Secção de Serviço Extensivo ao Exterior em 2005 

 

----------- 

 

 
(Figura 5) Situação do serviço extensivo ao exterior desenvolvido entre 2002 e 2005 

 

 

 

3. Conclusão e perspectiva de futuro 

Centro para Reabilitação de Toxicodependentes 

A Festa em Agradecimento ao Deus por Ocasião do 9.º Aniversário da 
Confraternidade Cristã de Vida Nova realizado em 2005 adoptou como lema “Criação 
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em conjunto da Nova Vida”. Sob este lema, o Centro reforçou a comunicação e a 
coesão entre os seus trabalhadores para que estes pudessem trabalhar juntos no sentido 
de atingir a meta estabelecida. Nos últimos anos, a Confraternidade Cristã tem 
organizado sem cessar cursos de formação para os trabalhadores não toxicodependentes, 
no sentido de melhorar os seus conhecimentos acerca da população toxicodependente. 
Também têm sido organizadas acções de formação para trabalhadores reabilitados da 
toxicodependência, a fim de reforçar a sua capacidade de apoiar os utentes a encontrar 
soluções para os seus problemas. 

Em 2006, a Confraternidade Cristã irá continuar a organizar palestras e actividades 
de formação mais diversificadas para os seus trabalhadores, a fim de reforçar o 
intercâmbio entre os mesmos. Em relação aos seus utentes, além de dar continuidade às 
actividades desenvolvidas no passado, ir-se-á ajudá-los a reorganizarem a sua vida e a 
conhecerem-se a si mesmos gradualmente. Demais, a Confraternidade Cristã vai 
recorrer a diversos meios para conhecer melhor a situação e a necessidade dos utentes, 
ajudando-os a traçar um novo projecto de vida. 

Secção de Serviço ao Exterior 

Em 2006, os elementos da Secção irão continuar desenvolver as acções no 
exterior, deslocando-se irregularmente à Divisão de Tratamento e Reinserção Social 
para desenvolver actividades colectivas para os utentes da Unidade Primária de 
Tratamento prestando-lhes serviços de avaliação e de encaminhamento. Além disso, 
irão reforçar a sensibilização sobre os efeitos nocivos da droga e a importância da 
prevenção da propagação de doenças infecto-contagiosas, com o objectivo de reduzir na 
medida do possível os danos. Em resposta à necessidade de toxicodependentes, ir-se-á 
implementar no próximo ano o serviço de fornecimento do jantar e disponibilizar o 
serviço de banho assistido durante as noites das quintas-feiras. Em virtude das 
mudanças incessantes do problema da toxicodependência, o consumo abusivo de outras 
substâncias psicotrópicas torna-se cada vez mais generalizado e os seus consumidores 
são cada vez mais jovens. Perante esta situação, a Secção irá acompanhar de perto a 
evolução do problema e reforçar seus contactos com a Secção de Exploração Juvenil a 
fim de se preparar bem para prestar serviços mais diversificados. 

 

 

 

Lista de actividades desenvolvidas em 2005 

Tipo de 

actividades 

Data de organização/ 

participação 

Nome e conteúdo de actividades 

24/02 Concurso de Pesca “Vida Nova” 

06/08 5.ª Edição do Concurso de Xadrez Internacional “Vida Nova” 

 

Concurso 

13/08 Jogo de Futebol 
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24/09 

03/10 

22/10 

Série de actividades em associação aos Jogos da Ásia Oriental: 

Jogos Aquáticos “Navegação Contra a Corrente”; “Orientação na 

Cidade”; Jogos de Milionários  

Junho e Julho Digitação de caracteres chineses (um total de 8 sessões de aula) Curso de interesse 

Outubro a Dezembro Curso de Inglês (uma aula por semana) 

12/05 

13/05 

16/05 

Palestra sobre a Prevenção e Tratamento de Doenças Associadas ao 

Consumo de Drogas 

 

 

Saúde e segurança 

10/11 Palestra sobre cuidados de saúde 

12/08 Festa do Churrasco, organizada em colaboração com a Associação 

Renovação e Apoio Mútuo de Macau 

Agosto a Dezembro Actividades de Serviço Extensivo ao Exterior 2005 

23/08 Festa em Agradecimento ao Deus por Ocasião do 9.º Aniversário 

16/09 Festa do Churrasco e Acampamento, organizada em colaboração 

com a Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau 

22/10 Concerto “Amigos e Sol” 

03/12 Participação no concerto da ARTM 

10/12 Festa de Natal, organizada pelo IAS 

17/12 O Grupo de “Acção Solidária” e trabalhadores do Departamento de 

Reinserção Social deslocaram-se conjuntamente ao Lar de Nossa 

Senhora do Carmo para visitar os seus utentes, apresentar 

espectáculos e distribuir prendas de Natal 

 

 

Organização ou 

co-organização de 

actividades 

21/12 Distribuição de prendas “Tudo é por amor” 

24/12 Prestação de serviços voluntários pelos utentes nas Ruínas de S. 

Paulo, na Véspera do Natal 

23/07 

30/07 

Participação dos utentes no Workshop “Análise da Crise do Abuso 

de Drogas e Informações sobre Novas Drogas”, organizado pelo 

IAS 

02/09 Participação dos utentes no Workshop “À procura de aventuras”, 

organizado pelo IAS 

04/10-06/10 Visita dos utentes à Christian Zheng Sheng Association e à 

“Christian New Being Fellowship Hong Kong” 

 

 

Formação  

19/10-21/10 Deslocação dos utentes a Hong Kong para a participação no 4.º 

Seminário sobre a Prevenção e Tratamento do Abuso de Drogas com 

a Participação da China Continental e das Regiões de Hong Kong e 

de Macau” e do “8. º Simpósio Nacional sobre a 

Toxicodependência”  
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(V) Casa de Reabilitação 
 

1. Breve apresentação da instituição 

 
Casa de Reabilitação 

 
A Casa de Reabilitação (Residência Temporária) foi criada com o apoio financeiro 

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 auxiliar os reabilitados da desintoxicação, na reintegração na sociedade e na 
reconstrução da sua vida familiar. Os serviços que actualmente oferece, abrangem: 
internamento no lar, orientação psicológica, valorização profissional, apoio na obtenção 
de emprego, bem como acompanhamento individual e familiar dos toxicodependentes 
reabilitados.  

 
2.  Retrospectiva do trabalho desenvolvido nos últimos 5 anos 

 
Visita dos membros do Grupo de Solidariedade a um lar de idosos 

 
Em 2001, dada a conjuntura desfavorável que a economia de Macau atravessou 

nesse ano, os utentes da Casa de Reabilitação encontraram muitas dificuldades na 
procura de emprego. Neste contexto, foi criado um grupo de apoio a emprego, tendo por 
finalidade potencializar as oportunidades de emprego mediante o reforço da formação 
profissional dos utentes, o que contribui para atingir o objectivo final de reinserção 
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social dos utentes. 
 
Em 2002, além de dar continuidade à actividade iniciada no ano anterior para 

aumentar as oportunidades de emprego dos utentes, a Casa de Reabilitação enviou 
também utentes a diversas instituições/associações para desenvolver o trabalho de 
transporte e de limpeza, fazendo com que os utentes participantes elevassem a sua 
capacidade de adaptação à sociedade. 

 
Visita do Instituto Politécnico de Macau à Casa de Reabilitação 

 
Desde a criação do grupo de apoio a emprego, foi verificado que os utentes 

encontravam numerosas dificuldades na reinserção social. Pelo que foi reforçada em 
2003 a sua formação profissional e o treino da sua conduta moral. Entretanto, foram 
abertos postos de venda a retalho na feira da Taipa, actividade que permitiu os utentes 
desenvolver o espírito de equipa e ter mais oportunidades para desenvolver as suas 
potencialidades profissionais. 

 
Em 2004, a economia de Macau começou a melhorar gradualmente. Mesmo assim, 

os utentes continuavam a enfrentar diversas dificuldades derivadas da mudança social. 
Em virtude disso, a Casa de Reabilitação incentivou os utentes a frequentarem uma 
série de cursos de formação profissional, a fim de elevar as suas habilidades técnicas e a 
sua adaptabilidade social. Paralelamente, contactaram-se também alguns 
estabelecimentos comerciais, para proporcionar aos seus utentes empregos em regime 
experimental e outros apoios ao emprego. 

 
Realização de actividade “À procura de aventuras” na Casa de Reabilitação 

 
Em 2005, com o desenvolvimento sócio-económico rápido de Macau, os utentes 

tinham mais oportunidades de emprego, mas ainda enfrentavam grande pressão e 
perturbações emocionais no seu trabalho. Por isso, a Casa de Reabilitação intensificou o 
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acompanhamento dos utentes que trabalhavam no exterior, ajudando-os a resolverem as 
dificuldades encontradas no seu trabalho. Entretanto, também prestou uma maior 
atenção ao relacionamento entre os utentes e seus familiares. Este ano, a Casa de 
Reabilitação ainda encorajou os utentes a contribuir activamente para a sociedade 
prestando-lhes apoio na participação dos trabalhos voluntários realizados por diversas 
organizações sociais. Além disso, dado o apoio das instituições e dos professores de 
algumas escolas, foram promovidas visitas dos jovens e dos alunos do ensino superior à 
Casa de Reabilitação, proporcionando assim aos utentes uma oportunidade de 
aprendizagem mediante o intercâmbio com os visitantes.  

 
Relatório de 2004-2005 em gráfico 
 

 

(1) Situação da reinserção social dos ex-utentes da Casa de Reabilitação em 2004 

Em 2004, verificou-se que os utentes, após a sua saída da Casa de Reabilitação, 
trabalhavam como operário da construção civil, porteiro de prédios, empregado no 
sector funerário, etc., sendo a taxa de emprego 28%.  

 

(2)  Situação da reinserção social dos ex-utentes da Casa de Reabilitação em 2005 

Em 2005, constatou-se que os utentes, após a sua saída da Casa de Reabilitação, 
trabalhavam como operário da construção civil, tarefeiro, empregado no sector de 
restauração, trabalhador no sector de serviço social, empregado no escritório, etc., 
sendo a taxa de emprego 47%. 
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(3)  Situação do acompanhamento de familiares dos utentes em 2004 e 2005 

Em 2004 a Casa de Reabilitação começou a prestar a atenção ao trabalho de 
acompanhamento de familiares dos utentes. No mesmo ano, os familiares de 10% dos 
utentes foram acompanhados, ao passo que em 2005 os familiares de 20% dos utentes 
foram acompanhados, tendo registado de 2004 a 2005 um aumento de 10% em relação 
aos trabalhos de acompanhamento dos familiares dos utentes. 
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 3.  Conclusão e perspectiva de futuro 

 Em 2005, os utentes da Casa de Reabilitação tinham muitas oportunidades de 
emprego e, por isso, a Casa intensificou as acções visando a reintegração 
sócio-profissional dos utentes. Nos anos de 2004 e 2005, devido à mudança de pessoal 
da Casa, as acções de formação destinadas à reinserção social dos utentes foram 
afectadas. Como tal, depois de assegurada a estabilidade do pessoal, começou a reforçar 
as acções de formação dos utentes, a fim de elevar a sua capacidade de auto-apoio, 
preparando-os para contribuir para a sociedade com a dedicação ao serviço social e ao 
trabalho voluntário. Assim sendo, os utentes poderão ter mais oportunidade de emprego 
e obter reconhecimento da sociedade. No futuro, a Casa não só vai continuar a 
promover a reinserção social dos utentes e a  reconstituição da sua família, mas 
também vai reforçar o seu trabalho nos seguintes aspectos: em primeiro lugar, 
utilizar-se-ão os recursos disponíveis para intensificar a formação dos utentes de modo 
que possam acompanhar o progresso da sociedade; em segundo lugar, prestar-se-á 
maior atenção às famílias dos utentes, pois o futuro dos utentes dependerá do apoio da 
rede familiar; em terceiro lugar, disponibilizar-se-á apoio aos reabilitados da 
toxicodependência para que possam começar uma nova vida, apesar da pressão e da 
perturbação emocional decorrentes das mudanças sociais incessantes. 

Tipo de actividade Nome de actividade 

Formação profissional Actividades de formação para utentes e trabalhadores: 

vista de estudo e de intercâmbio em Hong Kong; 5.º 

Concurso de Xadrez - Taça de Vida Nova. 

Actividades sócio-recreativas Exercícios matutinos; Dia do Desporto; Karaoke por 

Ocasião da Páscoa; encontros dos utentes para partilha 

de experiência; concertos sobre a fé cristã; Espectáculo 

Nocturno de Variedades “Vida Brilhante”; Passeio pela 
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Bicicleta; jogo de futebol; “Acção de Atenção de 

Anjos” no Natal; festas de aniversário dos utentes; 

Festa de Recepção dos Novos Utentes; Festa de 

Despedida dos Utentes; actividades de convívio por 

ocasião das festividades. 

Acções de solidariedade/de voluntários Campanha de limpeza para voluntários;  

Trabalhos de limpeza e obras de reparação para 

voluntários das associações e das igrejas; 

Acção de solidariedade (I): Visita ao Centro de Dia da 

Associação Geral dos Operários de Macau;  

Acção de solidariedade (II): Visita ao Asilo S. José; 

Apoio na actividade “Anúncio do Nascimento do 

Cristo”, realizada pela União de Igrejas de Macau, nas 

Ruínas de S. Paulo. 

Participação em actividades exteriores Participação na actividade comemorativa do aniversário 

da Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau; 

Comemoração do Dia Internacional Contra o Abuso e 

Tráfico Ilícito de Drogas;  

Acampamento “À procura de aventuras”, organizado 

pelo IAS;  

“4.º Seminário sobre a Prevenção e Tratamento do 

Abuso de Drogas com a Participação da China 

Continental e das Regiões de Hong Kong e de Macau” 

e “8. º Simpósio Nacional sobre a Toxicodependência”; 

Visita às instalações dos Jogos da Ásia Oriental; 

Festa de Natal realizada pelo IAS;  

Participação no jogo de futebol e no concerto realizados 

pela ARTM. 

Outras actividades Visita dos estudantes do Departamento de Jornalismo 

da Universidade de Macau;  

Visita dos Voluntários do Centro Comunitário de Iao 

Hon da União Geral das Associações dos Moradores de 

Macau; 

Festa em Agradecimento ao Deus por Ocasião do 9.º 

Aniversário da Contraternidade Cristã Vida Nova de 

Macau; 

Partilha de experiências entre estudantes do curso de 

serviço social do Instituto Politécnico de Macau, 

utentes e trabalhadores da Casa de Reabilitação; 

Festa de Natal organizada conjuntamente pelo Centro 

para a Reabilitação de Toxicodependentes e pela Casa 

de Reabilitação  
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(VI) Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau 

- Smart Youth 

 

1.  Breve apresentação da instituição 

 
Fachada da Secção “Smart Youth” 

 

Fundada em 1996, a Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau presta desde 
sempre o serviço de tratamento e reinserção sócio-profissional dos toxicodependentes. 
Em Agosto de 2003, criou a secção “Smart Youth” e em 2005 com o apoio financeiro do 
IAS instalou na zona norte de Macau o Escritório de Serviço Extensivo ao Exterior. A 
equipa deste serviço tem como missão transmitir a mensagem sobre a redução de danos 
de drogas junto dos jovens em alto risco e prestar-lhes serviços de aconselhamento 
necessários. Seguindo o espírito do amor de Jesus Cristo, recorre a diversos métodos de 
trabalho, para que os jovens se afastem da droga, desenvolvam suas potencialidades, 
concretizem o seu sonho, voltem a passar uma vida sadia e construam um futuro 
brilhante. 

Actividades principais desenvolvidas: 

1. Prestar o serviço extensivo ao exterior, de dia e à noite, contactando por 
iniciativa própria com os destinatários do serviço: 

2. Fornecer informações sobre os malefícios da toxicodependência e a importância 
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da vida sadia, reduzindo os danos causados pela toxicodependência; 

3. Prestar serviços e aconselhamento adequados aos utentes, incluindo actividades 
sócio-recreativas, palestras temáticas, exame físico pormenorizado, etc. 

Outros serviços prestados: 

1. Exame físico in loco: Instalar postos de serviço para prestar o serviço de exame 
físico, simples e imediato, a jovens que gostem de vaguear pelas ruas à noite, e 
sensibilizá-los sobre os danos da toxicodependência; 

2. Aconselhamento e transferência: Prestar serviços de aconselhamento e 
transferência aos utentes e seus familiares; 

3. Outras actividades: Organizar regularmente diversas actividades 
sócio-recreativas consoante os interesses e necessidades dos jovens, entre outras, 
acampamento, montanhismo, treino ao ar livre, trabalhos manuais, formação para 
voluntários, etc.; participar irregularmente em diversas actividades comunitárias. 

   
Instalações do interior 

 

2.  Acções em 2005 

No processo da sua preparação de mais de meio ano, a “Smart Youth” contava 
sempre com o apoio do IAS, sobretudo na selecção da sede, na realização da obra de 
adaptação e na aquisição de equipamentos. Finalmente, em 23 de Agosto de 2005, a 
secção foi oficialmente inaugurada e entrou em funcionamento. Nesse ano foram 
desenvolvidas diversas acções, incluindo o serviço extensivo ao exterior, actividades 
sócio-recreativas para jovens, formação profissional para trabalhadores, acções de 
propaganda, etc. 
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(1) Serviço extensivo ao exterior 

a. Contacto com jovens de ruas 

O serviço extensivo ao exterior consiste em enviar irregularmente trabalhadores aos 
locais mais frequentados pelos jovens de ruas, por exemplo, zona de lazer, campo de 
futebol, centro de jogos electrónicos, etc., para observar o comportamento desses jovens 
e contactar com eles, no sentido de apurar os motivos pelos quais andam na rua e 
estabelecer um relação com os mesmos, acções essas que permitem aos trabalhadores 
conhecer mais jovens em alto risco para posteriormente definir estratégias de 
intervenção e de aconselhamento. Em 2005, a Equipa de Serviço Extensivo ao Exterior 
contactou um total de mais de 300 jovens. 

b. Visita a discotecas de Macau e da China Continental 

 
Concentração de jovens à entrada de uma discoteca 

 

Numerosas investigações e estudos indicam que a discoteca é o lugar principal 
onde os jovens consomem drogas. Por isso, os membros da Equipa de Serviço 
Extensivo ao Exterior deslocaram a discotecas de Macau e da China Continental para se 
inteirar da situação do abuso de drogas por parte de jovens. As várias visitas a 
discotecas permitiram aos trabalhadores da Equipa aprofundar o seu conhecimento 
sobre a situação do consumo de drogas nas discotecas, conhecimento esse que é 
essencial na realização do estudo da relação entre o entretenimento e o consumo de 
drogas por parte de jovens, bem como na elaboração das respectivas estratégias.  

(2) Actividades sócio-recreativas 
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Participantes na “Estratégia Global de Basquetebol” 

 

Nas férias de Verão, foi organizado um curso de basquetebol, intitulado “Estratégia 
Global de Basquetebol”, contando com a participação de 13 jovens. No decorrer deste 
curso, para além de terem sido transmitidos conhecimentos sobre as técnicas de jogar 
basquetebol, foram igualmente realizadas actividades colectivas visando a divulgação 
da mensagem sobre os malefícios da toxicodependência. 

(3) Formação profissional de trabalhadores 

 
Palestra sobre “Redução de Danos da Droga” 

 

A fim de que os trabalhadores pudessem melhorar os seus conhecimentos e 
capacidade profissional na prevenção e tratamento da toxicodependência, foram 
organizados cursos de formação e promovida a sua participação em workshops e 
palestras organizados na comunidade, assim como nas actividades de intercâmbio no 
exterior. 

(4) Trabalho de sensibilização e de investigação 

a. Cartazes publicitários 
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Colaboração de um “bar de internet” na afixação de cartaz publicitário 

 

A secção produziu dois tipos de cartazes e distribuiu-os pelos centros de serviço 
social, bares de internet, discotecas, salas de karaoke, escolas e igrejas, para divulgar, 
junto de jovens, os serviços disponibilizados, a importância da prevenção da 
toxicodependência e os métodos para a redução dos danos de drogas. 

b. Divulgação de mensagens curtas por telemóvel 

O Natal é uma quadra festiva dos jovens e é também um momento em que eles 
contactam facilmente com drogas. Por isso, em vésperas de Natal, a secção cooperou 
com a Companhia de Telecomunicações de Macau para distribuir a um total de 12.000 
jovens com idade entre os 18 e os 29 anos, através dos seus telemóveis as seguintes 
mensagens curtas: “O Natal vai chegar e a Smart Youth da Confraternidade Cristã Vida 
Nova vem lembrar-te: O Pai Natal e o Boneco de Neve esperam que não prova 
ketamina nem MDMA-Ecstasy. Bom Natal.” 

 
Conteúdo da mensagem anti-drogas transmitida por telemóvel em vésperas de Natal 

 

3.  Conclusão 
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O uso abusivo de drogas é um problema que existe desde há muito e o consumo de 
estupefacientes pelos jovens também não é um problema recente. No entanto, com o 
aparecimento das drogas de festa, o fenómeno do abuso de drogas também sofre 
mudanças. Segundo muitas investigações das regiões vizinhas, os novos tipos das 
drogas de festa, tais como MDMA-Ecstasy, ketamina e outras substâncias psicotrópicas, 
são procurados especialmente por jovens e começam a substituir a heroína, droga 
tradicional. 

As causas desta mudança da tendência do abuso de drogas são complicadas, mas 
merece atenção que entre os jovens consumidores de novos tipos das drogas de festa, 
poucos pedem por iniciativa própria o apoio de desintoxicação. Em virtude disso, o 
desenvolvimento do serviço extensivo ao exterior e a aplicação da estratégia de 
intervenção eficaz para sensibilizar os jovens sobre os danos do consumo de drogas 
contribuem para a elevação do seu auto-juízo e capacidade de discernimento, de modo a 
que possam reduzir gradualmente o uso de drogas ou abandonar o vício. 

Actualmente, os jovens podem contactar com drogas cada vez mais facilmente, 
razão por que o problema do abuso de drogas é certamente digno de atenção. Para o 
efeito, a “Smart Youth” continuará a ajudar os jovens a resolverem o problema de abuso 
de drogas, através da divulgação do conceito sobre a redução dos danos.  

 

4.  Perspectiva de futuro 

Com base nas experiências de trabalho de 2005, a Secção “Smart Youth” da 
Confraternidade Cristã Vida Nova vai elaborar as linhas de acção do futuro, referentes 
principalmente aos seguintes 5 aspectos: 

1) Definir a estratégia e directivas do serviço extensivo ao exterior, contactando e 
acompanhando jovens que se encontrem em alto risco e que abusem de drogas, no 
sentido de lhes prestar serviços de aconselhamento e de transferência adequados;  

2) Recolher, por diversos canais, as informações sobre o abuso de drogas por parte 
de jovens e elaborar relatórios de investigação; 

3) Divulgar as actividades da instituição e apresentar a situação sobre os novos 
tipos de drogas consumidas pelos jovens e o novo padrão do uso abusivo de drogas; 

4) Preparar a criação da Equipa de Serviço de Voluntários e definir o conteúdo do 
seu serviço, incentivar os jovens a desenvolver o espírito de servir a sociedade e 
divulgar conhecimentos sobre medicamentos e danos do abuso de drogas; 

5) Intensificar a formação profissional dos trabalhadores, de modo a que possam 
melhorar continuamente os seus conhecimentos e habilidades especializadas. 
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Lista de actividades desenvolvidas em 2005 
Tipo de actividade Data Nome de actividade 

Julho “Estratégia Global de Basquetebol” Actividades 

sócio-recreativas 13 de Agosto Jogo de Futebol na Festa em Agradecimento ao Deus 

23 de Agosto Cerimónia de Inauguração da “Smart Youth” Celebração solene 

23 de Agosto Festa em Agradecimento ao Deus por Ocasião do 9.º Aniversário 

da Confraternidade Cristã 

Janeiro - Fevereiro Participação dos trabalhadores nas acções de formação realizadas 

em Hong Kong, por The Hong Kong Federation of Youth Groups 

e pela Caritas de Hong Kong 

Julho Participação no Workshop sobre a Prevenção do Abuso de 

Drogas, Organizado pelo IAS 

13 – 15 de Julho Participação dos trabalhadores nas acções de formação realizadas 

em Hong Kong por The Hong Kong Federation of Youth Groups 

— Project Snowball e visita a Sai Kung e Cheong Kuan Ou. 

23 – 30 de Julho  Participação no Workshop sobre Métodos de Análise da Crise do 

Abuso de Drogas e sobre Novas Drogas, organizado pelo IAS 

2 de Setembro Participação no Workshop de Formação “À Procura de 

Aventuras”, organizado pelo IAS 

29 de Novembro – 1 

de Dezembro 

Formação dos trabalhadores em Hong Kong, na Divisão de 

Serviço Cristão de Hong Kong (PS33), Serviço Nocturno de Sam 

Soi Pou e de Un Long, Vivenda do Nascer do Sol. 

Formação dos 

trabalhadores 

15, 29 de Dezembro 

e 13 de Janeiro de 

2006 

Formação in Loco — em Macau e Zhuhai 

1 de Março Reunião para a Partilha do Fruto do Curso de Formação sobre a 

Redução de Danos do Abuso de Drogas por Parte de Jovens, 

realizado em Hong Kong 

Seminário 

19 – 21 de Outubro Participação no “4.º Seminário sobre a Prevenção e 
Tratamento do Abuso de Drogas com a Participação da 
China Continental e das Regiões de Hong Kong e de 
Macau” e “8.° Simpósio Nacional sobre a 
Toxicodependência”  

Palestra 29 de Dezembro Palestra sobre a Redução dos Danos de Drogas 

Sensibilização 23 de Dezembro Mensagem curta sobre a prevenção do abuso de Drogas, 

transmitida aos jovens através dos telemóveis. 
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(VII) Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau 

 

1.  Breve apresentação da instituição 

 
Um cantinho do interior da Associação Renovação e Apoio Mútuo 

 
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 reabilitação e na reinserção na sociedade. Decorridos dez anos de 
experiência verificou-se uma falta de capacidade de integração dos reabilitados 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 reabilitação, denominada Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau, com vista 
a auxiliar e apoiar os reabilitados para que estes possam regressar à sociedade e utilizar 
as suas potencialidades em prol da sociedade. Em finais de Dezembro de 2003 e por 
deliberação da assembleia geral dos associados foi fixado o nome de “Associação 
Renovação e Apoio Mútuo”. 
 

2.  Retrospectiva do trabalho em 2005 

A Associação tem duas subunidades — Secção de Serviço Social e Secção de 
Apoio Mútuo e Desenvolvimento (adiante designada por “Secção de Exploração”. A 
primeira responsabiliza-se principalmente pela organização de diversas actividades 
formativas vocacionadas para a promoção da reinserção social dos membros da 
Associação; e a segunda dedica-se ao serviço de apoio ao emprego e ao reforço da 
competência profissional dos associados a quem são atribuídos trabalhos entregues à 
Associação pelas entidades do exterior, como por exemplo, limpeza, combate a 
mosquitos, etc. 
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(1) Secção de Serviço Social 

A esta Secção estão subordinados o Sector para os Assuntos Associativos e a 
Equipa de Serviço de Acompanhamento. O Sector para os Assuntos Associativos é 
responsável principalmente pela prestação do serviço de apoio ao emprego e pela 
organização de diversas actividades para o enriquecimento da vida sadia dos associados 
da instituição, de modo a que possam estabelecer um conjunto de modelos de vida 
positivos, e a Equipa de Serviço de Acompanhamento assume principalmente a 
responsabilidade pelo acompanhamento contínuo dos utentes que acabaram de concluir 
o programa de desintoxicação, através da visita domiciliária, contacto por telefone, 
entrevista, etc., de modo a que possam contar com mais apoio emotivo no processo da 
sua reinserção social. 

Serviço de acompanhamento 

O Serviço de Acompanhamento é assegurado pela Equipa de Serviço Extensivo ao 
Exterior, composta por assistentes sociais e ex-toxicodependentes, que tem como 
missão contactar por iniciativa própria com os recém-reabilitados da toxicodependência 
e ajudá-los a adaptarem-se à vida normal, principalmente através da visita domiciliária e 
da entrevista. Além disso, a Equipa ainda realiza a análise dos dados recolhidos e avalia 
objectiva e cientificamente a necessidade dos reabilitados sobre os serviços no processo 
da sua reinserção social. Para estabelecer contactos com os utentes antes da sua saída do 
lar de desintoxicação e reabilitação, a Equipa desenvolveu em 2005 um total de 26 
reuniões e actividades relacionadas, respectivamente no Complexo de Apoio a 
Toxicodependentes do IAS e no Centro para Reabilitação de Toxicodependentes, 
subordinado à Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau, tendo prestado serviços a 
534 utentes. Em 2005, o número total dos utentes beneficiários do serviço prestado pela 
Equipa atingiu 1.534, e 41% destes serviços foram realizados através do contacto por 
telefone ou da entrevista; o número dos beneficiários do serviço da Equipa totalizou 130, 
e entre eles 118 eram do sexo masculino. 

 

Distribuição dos utentes do serviço de acompanhamento por sexo 
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Proporção dos serviços prestados pela equipa de serviço extensivo ao exterior (serviço de acompanhamento) 

 

 

Formação, intercâmbio e actividades sócio-recreativas 

 
Participação dos sócios e dos seus familiares na actividade de pesca 
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A partir de 2002, a Associação tem vindo a organizar sucessivamente diversos 
tipos de cursos de formação, referentes ao combate a mosquitos, lavagem de aparelhos 
de ar condicionado, limpeza, reparação de instalações de água ou de electricidade, 
pintura, etc. Além disso, ainda incentiva os associados a frequentar o curso de formação 
para a obtenção do cartão de segurança profissional e da qualidade de certificação 
através do exame, organizado pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, a 
fim de aumentar suas habilidades técnicas e competitividade. Em 2005, a Associação 
organizou dois cursos de formação, respectivamente referentes ao transporte de 
mercadorias e à reparação de aparelhos de ar condicionado, contando com a 
participação total de 113 pessoas. No que diz respeito ao desenvolvimento de 
actividades de intercâmbio, em 2005, a Associação enviou vários membros dos 
conselhos administrativo e fiscal, bem como assistentes sociais para participarem no 4.º 
Seminário da China Continental e das Regiões de Hong Kong e de Macau sobre a 
Prevenção e Tratamento do Abuso de Drogas, a fim de conhecerem o trabalho de 
prevenção e tratamento do abuso de drogas na região de Hong Kong e o 
desenvolvimento da Pui Hong Self-help Association, conhecimentos estes que 
contribuem significativamente para a avaliação e melhoria das medidas administrativas, 
dos métodos de execução e da orientação do desenvolvimento da Associação. Quanto 
ao desenvolvimento de actividades sócio-recreativas, a Associação organizou em 2005 
oito actividades, entre outras, a pesca, a celebração das festividades, etc, em que 
participaram um total de 611 pessoas. 

 
Apoio prestado pelos associados voluntários na limpeza da casa de uma idosa isolada 

 

Serviço de fornecimento do almoço 

Desde a sua fundação, a Associação tem vindo a fornecer aos associados o serviço 
de fornecimento gratuito do almoço, para cobrir a sua necessidade de vida básica. Em 
2005, um total de 3.336 pessoas beneficiaram deste serviço. 

Trabalho voluntário 
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Apanha de seringas nos “pontos negros” 

 

Para promover os associados a participarem no serviço social, a Associação não só 
se esforça para melhorar as suas competências profissionais no sentido de elevar a sua 
competitividade, mas também estimula-os a aplicarem os conhecimentos e habilidades 
técnicas adquiridos nos cursos de formação para prestar diversos serviços, como o 
combate a mosquitos, a limpeza e obras de pequenas reparações no domicílio a pessoas 
necessitadas, sobretudo idosos isolados, crianças e reabilitados de doenças mentais. Em 
2005, um total de quinze entidades beneficiaram destes serviços voluntários prestados 
por um total de 302 pessoas. Além disso, a Associação ainda começou a desenvolver no 
início de 2004 o projecto de serviço comunitário denominado “Trabalho Voluntário 
Especial”. O projecto foi executado por um grupo de reabilitados da toxicodependência 
que se deslocaram a diversas zonas de Macau para apanhar seringas abandonadas, tendo 
por finalidade consolidar a consciência dos consumidores de drogas e da população em 
geral sobre o risco do VIH/SIDA e de outras doenças infecto-contagiosas. Em 2005, os 
voluntários do projecto estiveram em dez bairros de Macau onde foi apanhado um total 
de 970 seringas. Ao longo do ano, participaram neste projecto um total de 62 pessoas.  

Instituições de solidariedade social beneficiárias dos serviços da Associação 

Natureza de serviço da instituição Nome da instituição beneficiária 

Serviço de desintoxicação Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau 

Casa de Reabilitação 

Serviço de desintoxicação Centro de Cuidados Especiais Longevidade 

Centro de Dia da Ilha Verde 

Centro de Dia do Porto Interior 

Serviço de desintoxicação “Hotline” de Vida 

Reabilitação da deficiência mental Centro de Santa Lúcia 

Lar de Nossa Senhora da Penha 

Reabilitação da doença mental Centro de Dia “Alvorada” da Associação Richmond 

Fellowship 

Residência da Associação Richmond Fellowship 
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Serviço de apoio a crianças e jovens Creche Fai Chi Kei 

Lar de Jovens de Mong-Há 

Berço da Esperança 

Associação Nascente da Luz 

Creche “Papa João XXIII” 

 

(2)  Secção de Exploração  

Execução de trabalhos contratados 

Até agora, a Secção tem desenvolvido seis tipos de trabalho: corte de relvas, 
combate a mosquitos, limpeza, transporte de mercadorias, reparação e lavagem de 
aparelhos de ar condicionado. Em 2005, o número total de obras que lhe foram 
entregues foi de 328, das quais a maioria era relativa à limpeza, sendo o montante total 
desta obras de MOP320.232. 

 

 

 

 

 

Distribuição das obras executadas em 2005 por tipo 

 
 

 

Tipos de obras executadas em 2005 
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(3)  Situação dos associados 

Até à presente data, a Associação tem 112 associados, dos quais 25 são efectivos e 
os restantes 87, subsidiados; 106 são do sexo masculino e 6 do sexo feminino; 88 
residem em Macau e os restantes 24, na cidade de Zhuhai, da China Continental; 42% 
com idade compreendida entre os 45 e os 54 anos e 25%, de 35 a 44 anos. 

Proporção dos associados efectivos e dos subsidiados  

 
--------- 

 
Distribuição dos associados por sexo  
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-------- 

 
Distribuição dos associados por residência  

 
 

--------- 

Distribuição dos associados por grupo etário 

 

 

3.  Conclusão 
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Em 2005, foi conseguido um progresso tanto na Secção de Exploração como na 
Secção de Serviço Social. Para além da sistematização e da normalização das 
actividades da Secção de Exploração, também foi adquirido um pequeno veículo de 
transporte de mercadorias com o apoio financeiro do IAS, permitindo assim aproveitar 
o crescimento económico verificado nos últimos anos para a exploração da actividade 
de transporte de mercadorias, o que contribuiu para fomentar o apoio ao emprego. 

Este ano, a Associação continuou a reforçar activamente as suas relações com 
outras instituições de solidariedade social para desenvolver mais actividades de 
cooperação e captar mais recursos do exterior. Além disso, a Associação ainda 
estimulou continuamente os seus associados a participarem em diversos trabalhos 
voluntários, incluindo sobretudo a limpeza voluntária e a apanha de seringas 
abandonadas, o que é muito importante para o estabelecimento da imagem positiva dos 
recém-reabilitados da toxicodependência e para o fomento da ideia de altruísmo. 

4.  Perspectiva de futuro 

Consolidar a especialização da Secção de Exploração 

Em 2006, a Secção de Exploração da Associação vai continuar a reforçar a 
formação profissional dos associados para o desenvolvimento dos tipos de trabalhos 
existentes assim como a sua consciencialização sobre a importância das medidas de 
segurança na realização de trabalhos. Além disso, também se vai aproveitar a 
conjuntura económica favorável nos últimos anos para reforçar a promoção do seu 
serviço de transporte para fazer com que um maior número de recém-reabilitados da 
toxicodependência tenha oportunidade de participar na prestação do serviço de 
transporte no sentido de se preparem melhor para a sua reinserção social. 

Participar mais activamente no serviço social e captar mais recursos do exterior 

Para que mais personalidades sociais tenham conhecimento positivo dos 
reabilitados da toxicodependência, a Associação vai continuar a desenvolver o seu 
trabalho sobretudo na área de serviço social. Entretanto, ainda se pretende cooperar com 
instituições comunitárias de solidariedade social para fazer com que mais residentes da 
comunidade possam vir a aceitar e apoiar os reabilitados da toxicodependência. 

(5)  Retrospectiva do trabalho realizado nos últimos 5 anos 

No período inicial da fundação da Associação Renovação e Apoio Mútuo, devido 
ao facto de Macau se encontrar numa situação económica desfavorável com taxa de 
desemprego relativamente alta, e dada a falta de qualificação profissional verificada na 
maioria dos associados, a sua situação económica foi bastante precária. Apesar de 
escassez dos recursos financeiros e de falta de experiência a nível de gestão, foram 
superadas todas as dificuldades encontradas na Associação, graças ao espírito de 
perseverança e ao apoio mútuo entre os associados. 
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Para o reforço de autonomia dos associados, a Associação começou a organizar em 
2002 cursos de formação profissional e criou a Secção de Exploração para a execução 
das obras que as entidades do exterior lhe entreguem, tendo por objectivo, por um lado, 
melhorar as competências profissionais dos sócios e, por outro, fornecer-lhes 
oportunidades de emprego. Ao longo dos anos, com os esforços incansáveis dos sócios 
e o apoio precioso do governo da RAEM e da Pui Hong Self-help Association de Hong 
Kong, a Secção de Exploração da Associação já desenvolveu seis tipos de serviço, 
incluindo a lavagem de aparelhos de ar condicionado, transporte de mercadorias, 
combate a mosquitos, corte de relvas, limpeza, obras de reparação e de adaptação, o que 
permite não só alargar o âmbito de serviço dos sócios, mas também promover o 
desenvolvimento das actividades da Associação. 

Quanto ao desenvolvimento do trabalho voluntário, a Secção de Exploração da 
Associação presta, desde sempre, a pessoas necessitadas diversos tipos de serviço 
gratuito, principalmente respeitantes à limpeza, combate a mosquitos e transporte. Em 
2005, ainda colaborou com a Confraternidade Cristã Vida Nova para desenvolver o 
projecto de serviço comunitário denominado “Trabalho Voluntário Especial”, visando 
reduzir os danos de drogas mediante a apanha de seringas usadas e abandonadas nas 
ruas, o que permite transformar a imagem dos reabilitados da toxicodependência, 
passando estes a dedicar-se ao serviço de prevenção contra a propagação dos danos de 
drogas. 

Para reforçar o serviço de acompanhamento, a Associação criou em Julho de 2004 
a Equipa de Serviço Extensivo ao Exterior, visando prestar o apoio e atenção a 
recém-reabilitados da toxicodependência. No futuro, a Associação continuará a dar 
passos para frente, com o objectivo de servir a sociedade, ajudar os reabilitados de 
toxicodependência a levarem uma nova vida e colaborar com outras instituições de 
desintoxicação e reinserção social para sensibilizar as personalidades sociais e toda a 
população para compreender, aceitar e apoiar melhor os reabilitados da 
toxicodependência. 
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(VIII) Associação para a Abstenção do Fumo e Protecção 

da Saúde e Associação de Beneficência Au Hon Sam - Serviço 

Gratuito de Consulta Externa de Desabituação Tabágica 

 

1. Breve apresentação da instituição 

Fundada em 1980, a Associação para a Abstenção do Fumo e Protecção da Saúde é 
uma instituição particular não lucrativa com 26 anos de existência, tendo por objectivo 
divulgar conhecimentos sobre o combate ao tabagismo para a protecção da saúde. 
Todos os anos, desenvolve diversas acções contra o tabagismo, incluindo a realização 
de palestras e colóquios, publicação do boletim especial “Felicidade e Longevidade” 
para ser oferecido a personalidades sociais dentro e fora do país, bem como divulgação 
de informações sobre o tratamento de tabagismo. Além disso, ainda organiza visitas dos 
sócios a instituições nacionais de combate a tabagismo e aproveita a comemoração do 
Dia de Macau contra o Tabagismo e a celebração do seu próprio aniversário para a 
promoção das acções anti-tabagismo. 

Em 1986, para reforçar a promoção das acções anti-tabagismo, a Associação 
mobilizou pessoas fumadoras com vontade de abandonar o vício para criar filiais no 
estrangeiro como Estados Unidos, Canadá, Singapura, Peru e Tailândia, e nas regiões e 
cidades chinesas, por exemplo, Hong Kong, cidades de Hefei e Chaohu da província de 
Anhui, cidade de Yangquan da província de Shanxi e cidade de Yongzhou de Hunan, no 
sentido de estreitar os contactos entre si e trocar experiências para o abandono do vício. 
São igualmente destacados presidentes honoríficos e assessores da Associação em 
Beijing, Guangdong, Shanghai e Mongólia Interior. 
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Associação para a Abstenção do Fumo e Protecção da Saúde 

 

Há 13 anos atrás, a Associação estabeleceu o Dia de Macau contra o Tabagismo. 
Além disso, ainda há 8 anos, criou o Conselho de Jovens para sensibilizar este grupo 
populacional sobre a prevenção contra o tabagismo e incentivá-lo a participar em 
acções anti-tabagismo.  

Em 1989, foi criada a Associação de Beneficência Au Hon Sam, de natureza não 
lucrativa, tendo por objectivo servir a sociedade, participar em acções de socorro de 
sinistrados e acções em honra de idosos, e transmitir ao público conhecimentos sobre o 
tratamento do vício de fumar para a protecção da saúde. Ao longo dos anos, prestou à 
população diversos serviços, seguindo sempre o espírito de “ajudar o próximo”. Desde 
a sua fundação, a Associação de Beneficência Au Hon Sam tem vindo a cooperar com a 
Associação para a Abstenção do Fumo e Protecção da Saúde, no sentido de desenvolver 
diversas actividades de promoção e sensibilização sobre a prevenção do tabagismo e a 
redução dos seus danos. Nos últimos anos, em virtude do aumento do número de 
fumadores jovens e adultos, para chamar a atenção do público para a saúde e promover 
a população a esforçar-se por transformar Macau numa cidade saudável, a Associação 
de Beneficência Au Hon Sam criou com o apoio do IAS o serviço gratuito de consulta 
externa de desabituação tabágica. 

O serviço de tratamento da consulta externa cabe principalmente à Associação de 
Beneficência Au Hon Sam, sendo utilizadas as instalações do consultório da mesma 
Associação para a criação do serviço em questão. A Associação para a Abstenção do 
Fumo e Protecção da Saúde, por sua vez, é responsável pela disponibilização dos 
recursos humanos afectos ao mesmo serviço, prestando apoio no desenvolvimento das  
actividades relacionadas, no sentido de fazer face à insuficiência de recursos humanos 
com que se depara a Associação de Beneficência Au Hon Sam na prestação do serviço 
de aconselhamento e na realização das respectivas actividades. 

  120



2. Breve apresentação do trabalho desenvolvido 

Em 2004, as duas Associações colaboraram para implementar o Plano-Piloto do 
Serviço de Tratamento de Tabagismo, e em Fevereiro de 2005, com o apoio financeiro e 
técnico do IAS, foi inaugurado oficialmente o Serviço Gratuito de Consulta Externa de 
Desabituação Tabágica, tendo por objectivo prestar à população de Macau serviços de 
avaliação médica, fornecimento de medicamentos, aconselhamento psicológico e 
elaboração do plano adequado para o tratamento do tabagismo. 

(1)  Objectivos e metas: 

 Fornecer dados relativos ao tratamento de tabagismo; prestar serviços de 
aconselhamento psicológico e de orientação médica; ajudar os fumadores com vontade 
de abandonar o vício a conhecerem os danos e efeitos do tabagismo sobre a saúde e 
estimulá-los a consolidarem a determinação de se absterem do vício, contribuindo para 
a elevação de autoconfiança e o desenvolvimento físico e psicológico. 

(2)  Conteúdo do serviço 

1) Fornecer aos fumadores que tenham vontade de se absterem do vício 
informações sobre o serviço e demais dados relacionados com a desabituação tabágica; 

2) Prestar o serviço de avaliação médica e psicológica nas etapas inicial e última da 
abstinência do vício, e ajudar na elaboração do programa de tratamento do tabagismo; 

3) Fornecer de graça medicamentos no tratamento do tabagismo; 

4) Prestar serviço de aconselhamento psicológico aos fumadores em tratamento; 

5) Organizar cursos sobre tratamento do tabagismo no sentido de consolidar o 
resultado duradouro do tratamento, através da troca de experiência em grupo e do apoio 
mútuo. 

3. Retrospectiva do trabalho realizado em 2005 

Com base na promoção do Plano-Piloto do Serviço de Tratamento do Tabagismo 
em 2004, as duas Associações continuaram a desenvolver em 2005 o Serviço Gratuito 
de Consulta Externa de Deabituação Tabágica, tendo sido registado um total de 947 
consultas, das quais 277 referentes aos novos utentes e os restantes 670 referentes aos 
velhos utentes. O número total dos utentes beneficiários ao longo do ano é de 277 
pessoas, das quais 242 são do sexo masculino e 35, do sexo feminino. 

Em 2005, o Serviço Gratuito de Consulta Externa de Desabituação Tabágica era 
assegurado por uma equipa de 10 elementos, incluindo médicos, enfermeiros e 
embaixadores sem tabaco. Cabe aos médicos e enfermeiros fornecer aos utentes 
medicamentos, fazer avaliação do programa de tratamento e exercer vigilância no 
processo de tratamento, enquanto que os embaixadores sem tabaco estão incumbidos de 
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prestar aos utentes o serviço de aconselhamento psicológico e o respectivo 
acompanhamento, sensibilizando o público sobre os danos do tabagismo. 

Com o apoio técnico e financeiro prestado pelo IAS, o Serviço de Consulta Externa 
de Desabituação Tabágica foi bem sucedido. Para a saúde dos fumadores e para a 
construção da cidade saudável de Macau, é necessário um melhor desenvolvimento do 
serviço de tratamento do tabagismo, elevando a sua eficácia. Neste contexto, 
organiza-se aos sábados, das 15H00 às 18H00, nas instalações do serviço de consulta 
externa, o Curso sobre Tratamento do Tabagismo. É incentivada a participação dos 
fumadores com vontade de abandonar o vício e dos seus familiares na referida 
actividade formativa, em que os embaixadores  combatentes do tabagismo dão a 
conhecer os danos do tabagismo, métodos e vantagens do abandono do vício de fumar; 
às vezes, também são convidadas pessoas que abandonaram o vício com sucesso, com 
vista à partilha com os presentes das suas experiências no tratamento, à discussão sobre 
a questão de tabagismo e à apresentação de soluções relativas ao abandono do vício. 
Conforme a experiência do Serviço de Tratamento do Tabagismo, o consumo de tabaco 
é muitas vezes responsável pela tosse, expectoração frequente, doenças das vias 
respiratórias como traqueíte, doenças pulmonares, etc. Em suma, a partilha da 
experiência de tratamento dos ex-fumadores, conjugada com a prestação do 
aconselhamento individual, irá contribuir para elevar a determinação e a confiança dos 
utentes, potencializando assim a eficácia do tratamento.  

Para consolidar o sucesso do tratamento dos utentes, os embaixadores sem tabaco 
contactam os utentes, todas as terças-feiras, à tarde, para lhes conceder maior estímulo e 
atenção, de modo a que possam continuar a receber o tratamento e finalmente alcançar a 
meta de se absterem do vício. Aos utentes que ainda não tenham conseguido atingir a 
meta, os embaixadores sem tabaco podem continuar a prestar-lhes o serviço de 
aconselhamento e estimulá-los a participarem no novo programa de tratamento. A 
prática mostra que o Curso sobre Tratamento do Tabagismo e os contactos regulares 
mantidos com os utentes desempenham certamente um papel activo na promoção e na 
manutenção do tratamento do tabagismo. 

4. Conclusão dos serviços da Consulta Externa de Desabituação Tabágica 
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N.º dos utentes atendidos na Consulta Externa de Desabituação Tabágica em 2005 

Mês Masculino  

– 1.ªs consultas 

Feminino  

– 1.ªs consultas 

Masculino  

– Consultas de 

seguimento 

Feminino  

– Consultas de 

seguimento 

Janeiro  24 1 31 3 

Fevereiro 9 0 4 0 

Março 16 5 30 2 

Abril 15 2 53 5 

Maio 19 1 37 1 

Junho 15 4 31 3 

Julho 27 8 45 3 

Agosto 18 2 41 11 

Setembro 20 3 61 1 

Outubro 30 2 103 4 

Novembro 31 5 93 6 

Dezembro 17 2 96 6 

Subtotal 242 35 625 45 

Total  277 670 

 
 

Apresenta-se na Figura 1 a distribuição dos utentes da consulta externa por sexo, 
em 2005. 
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No mesmo ano, de entre os utentes do serviço de Consulta Externa de 
Desabituação Tabágica, 67 abandonaram o vício de fumar com sucesso, dos quais 62 
eram do sexo masculino, com taxa de sucesso situada em 26%; 5 eram do sexo 
feminino, sendo 14% a sua taxa de sucesso (Ver Figura 2). 

 

  

 

 

 

 

N.º dos utentes que abandonaram o vício e a taxa de sucesso 

Sexo N.º de pessoas Taxa 

Masculino 62 26% 

Feminino 5 14% 

Total 67 24% 

 

 

5.  Actividades desenvolvidas 

 
Jogos de tendinhas realizados no Dia de Macau Contra o Tabagismo 
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Para reforçar o tratamento do tabagismo, potencializando a sua eficácia, as duas 
Associações desenvolveram em 2005 uma série de actividades. Além disso, ainda 
realizaram várias reuniões técnicas em colaboração com o IAS, trocando opiniões sobre 
as técnicas e projectos de tratamento do tabagismo. Entretanto, enviaram médicos a 
escolas para explicar os malefícios do tabagismo e promover a sua prevenção. As 
actividades importantes desenvolvidas em 2005 compreenderam as seguintes:  

 
Actividades importantes desenvolvidas em 2005 

Nome de actividades Descrição Data de realização 

1.º Torneio de Basquetebol — Macau Cheio de 

Vitalidade 

Realizado com o patrocínio do IAS e 

com o apoio da DSEJ 

4 e 11 de Janeiro 

5.° Encontro sobre o Tabagismo e a Saúde de 

Macau e Celebrações do 22.º Aniversário da 

Associação para a Abstenção do Fumo e 

Protecção da Saúde e do 8.º Aniversário do 

Conselho de Jovens  

Acção de sensibilização sobre a 

prevenção e o tratamento do 

tabagismo; entrega de prémios à 

equipa vencedora do jogo de 

basquetebol  

16 de Janeiro 

Actividade Comemorativa do 13.º Aniversário 

do Dia de Macau contra o Tabagismo 

Organizada pela Associação para a 

Abstenção do Fumo e Protecção da 

Saúde 

29 de Maio 

Passeio de um dia pela cidade Huadu para 

fumadores em tratamento 

Consolidar o sucesso do tratamento 

dos utentes e promover o apoio e 

encorajamento mútuos 

11 de Julho 

Intercâmbio de experiências no tratamento do 

tabagismo com o Sistema de Saúde do Bairro de 

Xiangzhou de Zhuhai 

Actividade custeada parcialmente pela 

DSEJ 

16 de Julho 

Celebração do 17.º Aniversário da Associação 

de Beneficência Au Hon Sam e Banquete e 

Festa em Honra dos Idosos de Macau 

Promover o trabalho da Associação de 

Beneficência Au Hon Sam e manifestar 

o amor e respeito para com as pessoas 

de terceira idade 

9 de Outubro 

Participação na Cerimónia de Inauguração da 

Exposição Itinerante sobre a Campanha para o 

Controlo de Tabaco em Hong Kong e no 

respectivo Seminário 

Apresentação pelo Doutor Au Hon 

Sam sobre os trabalhos de tratamento 

do tabagismo desenvolvidos pela 

Associação de Beneficência Au Hon 

Sam 

4 de Novembro 

Visita aos idosos do Lar da Nossa Senhora da 

Misericórdia 

Aproveitar a ocasião para divulgar o 

trabalho de tratamento do tabagismo e 

para prestar carinho aos idosos 

18 de Novembro 

1.º Concurso sobre os Conhecimentos Básicos 

do Tabagismo para Estudantes Jovens de Macau

Organizado com o apoio do IAS e da 

DSEJ 

17 de Dezembro 

 

(6)  Perspectiva de futuro 
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Com base na experiência de muitos anos de trabalho na área de prevenção e 
tratamento do tabagismo, as duas Associações compreendem que o sucesso do 
abandono do vício de fumar depende da perseverança, que por sua vez tem por base 
conhecimentos correctos acerca dos efeitos prejudiciais do tabaco sobre a saúde do 
próprio fumador, da sua família e do público. Além da consciência, determinação e 
confiança pessoal, o êxito da abstinência do vício de fumar ainda depende do apoio dos 
familiares, amigos, professores e colegas, e também da boa atmosfera social e da 
execução da política de luta contra o tabagismo elaborada pelo governo. É necessário 
divulgar em particular, através da rádio, televisão, jornal e outros meios de comunicação 
social, as informações contra o tabagismo, os malefícios do tabaco, conhecimentos 
sobre o abandono do vício, punições por infracção da lei relativa ao consumo de tabaco, 
etc., de modo a que a população, sobretudo os jovens e estudantes, possam ter uma 
noção correcta do valor. É ainda necessário continuar aperfeiçoar a legislação, a 
intervenção médica e o mecanismo de reabilitação para acabar com o comérico ilícito 
do tabaco e reduzir as probabilidades do consumo de tabaco pelos jovens que tenham 
sido mal informados sobre o tabagismo. 

A luta contra o tabaco é uma tarefa árdua e complicada, constituindo uma 
tendência mundial. Estamos convencidos de que dezenas anos depois, o número dos 
fumadores no mundo se tornaria cada vez menor, pois quando as pessoas venham a ser 
melhor informadas dos danos do tabaco, terão vontade de se absterem do vício. A 
Associação de Beneficência Au Hon Sam vai continuar a promover o trabalho de 
prevenção do tabagismo, elevar a qualidade do serviço de tratamento do tabagismo, 
esperando contribuir para transformar Macau numa sociedade sem tabaco e para 
concretizar a meta final de garantir a saúde de toda a população, através da cooperação 
e esforços incansáveis do governo e das diversas camadas sociais e instituições de 
solidariedade social.  
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