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Prefácio 

 

Em 2001, foi publicado o inédito Relatório da Luta contra a Droga em Macau 
1991-2000. Desde então, o Conselho de Redacção elabora anualmente um Relatório da 
Luta contra a Droga. No processo da sua redacção, os elementos do Conselho cooperam 
estreitamente, dedicando-se incansavelmente ao trabalho de redacção e apresentando 
sem cessar seus pareceres valiosos, de modo a que o relatório anual possa ser publicado 
com êxito. E pelos dados fornecidos para o enriquecimento do conteúdo do relatório, 
um especial agradecimento ao Ministério Público e aos Serviços de Alfândega. 

Por ocasião do quinto ano da elaboração do Relatório, pretende-se apresentar 
sucintamente aos leitores a evolução dos trabalhos de luta contra a droga nos anos de 
2001 a 2005. Assim, o Conselho de Redacção desenvolveu esforço no sentido de 
elaborar o relatório com referência aos números e dados dos cinco anos anteriores, de 
modo a que todos possam conhecer a tendência da evolução da problemática da droga e 
do trabalho realizado nos últimos anos em Macau para o combate à droga. 

Nos últimos anos, perante o meio social que se torna cada vez mais complicado, a 
problemática da droga na região de Macau, como em outros países ou regiões, está a 
ameaçar o desenvolvimento saudável da sociedade, e a luta contra a droga continua a 
ser uma tarefa muito difícil para os trabalhadores na área. Apesar das dificuldades, 
todos eles e as instituições relacionadas não têm nenhum medo; antes, envidam esforços 
para que o trabalho de combate à droga seja desenvolvida com êxito. De um modo geral, 
o problema relativo à droga em Macau mantém-se estável, pelo que gostaríamos 
expressar sinceros elogios e agradecimentos a todas as instituições e trabalhadores que 
se dedicam ao trabalho anti-drogas. É claro que na luta contra a droga de hoje e do 
futuro, ainda temos que ultrapassar diversos desafios, sendo muito o trabalho por fazer. 
Para o efeito, esperamos que o nosso Relatório da Luta contra a Droga continue a 
desempenhar um papel activo, estimulando cada vez mais pessoas a prestarem atenção e 
apoio ao trabalho de combate ao abuso e tráfico ilícito de drogas e, com base nisso, a 
participarem entusiasticamente na luta contra a droga. 

 

O Presidente do Instituto de Acção Social 

Ip Peng Kin 
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(I) Política Relativa ao Combate à Droga 

 

Ao longo dos tempos, a Administração de Macau tem vindo a defender com 
firmeza políticas essenciais de combate à droga, nomeadamente, o controle da oferta e a 
redução da procura. Nos últimos anos tem estudado e adoptado activamente medidas 
para reduzir os danos, começando assim a implementar uma política mais rigorosa na 
luta contra a droga, a fim de garantir melhor a segurança e a saúde pública. 

O combate a crimes relacionados com a droga e a prevenção e tratamento 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 Região Administrativa Especial de Macau (RAEM). Através da distribuição 
de tarefas pelos diversos organismos, da cooperação entre os mesmos e da congregação 
de esforços da sociedade civil, têm sido aplicadas todas as medidas necessárias na luta 
contra a droga. Ao mesmo tempo, acompanhando de perto a situação da droga no 
mundo e partindo da realidade de Macau, as instituições relacionadas têm vindo a 
consolidar a legislação e a execução das leis relativas a crimes relacionados com a 
droga. Como por exemplo, foi actualizado o Decreto-Lei n.º 5/91/M — Repressão dos 
Crimes Relacionados com a Droga, respectivamente em 2001, 2003 e 2004, para que as 
24 substâncias psicotrópicas fossem integradas na tabela de substâncias sujeitas ao 
controlo. Entretanto, uma maior atenção também tem sido prestada à promoção e ao 
desenvolvimento de intercâmbio e cooperação com o exterior nos assuntos relativos à 
luta contra a droga. 
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(II) Situação da Problemática da Droga 

 

Nos últimos anos, com o impulso do desenvolvimento vigoroso do sector do jogo e 
de turismo, a economia e a sociedade de Macau têm-se desenvolvido a um ritmo sem 
precedente. As condições favoráveis de transportes e da política de entrada e saída 
contribuíram para o aumento crescente da circulação de pessoas e de mercadorias. O 
número de pessoas que entram em Macau por dia ultrapassa 200 mil, o que é 
evidentemente uma grande pressão para uma cidade com menos de 500 mil habitantes, 
especialmente para os serviços judiciários no seu tratamento e solução dos problemas 
complicados relativos à droga. Por isso, todas as entidades relacionadas com a luta 
contra a droga também assumem tarefas muito difíceis. 

Com base na análise dos números dos criminosos relativos à droga e dos 
toxicodependentes, a situação da droga nos anos de 2001 a 2005 pode ser considerada 
estável, mas o trabalho de combate à droga em Macau continua e continuará a enfrentar 
graves desafios especialmente na prevenção da propagação do VIH/SIDA e de outras 
doenças infecto-contagiosas entre as pessoas consumidoras de drogas e no controlo do 
abuso de drogas pelos jovens e do tráfico ilícito e abuso de drogas trans-fronteiriços. 

A seguir, vamos apresentar e analisar sinteticamente os dados sobre a droga, 
registados nos últimos 5 anos pelas diversas entidades de combate à droga. 

Segundo estatísticas do Ministério Público da RAEM sobre os casos respeitantes à 
droga, em 2005 o número de processos autuados foi de 175, uma redução de 8% em 
relação a 2004, ano em que se registou um total de 191. No mesmo ano, foi deduzida 
acusação em 173 processos, uma redução de 10% em comparação com os 193 
processos em 2004. 

Entre 2001 e 2005 foi autuado um total de 897 processos, tendo sido deduzida 
acusação em 885. Os dados mostram que o número médio dos casos homólogos 
tratados anualmente nestes 5 anos é de cerca de 180, e que o Ministério Público tem 
reforçado a sua missão de dirigir a investigação criminal e interpor a acção penal 
relacionada com crimes de estupefacientes. 

(Quadro) Processos relativos à droga tratados pelo Ministério Público ao longo dos anos 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Processos autuados 194 163 174 191 175 

Processos de acusação 167 155 197 193 173 
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Segundo dados estatísticos dos Serviços de Alfândega sobre as drogas apreendidas 
nos diversos postos fronteiriços, a quantidade total de drogas apreendidas em 2005 
reduziu-se em grande medida em relação a 2004, tendo-se apreendido um total de 1.220 
comprimidos de substâncias psicotrópicas, uma redução de quase 50% em relação a 
2004, ano em que foram apreendidos mais de dois mil comprimidos. Foram 
apreendidos cerca de 3 gramas de ketamina, uma redução de quase 80%; cerca de 84 
gramas de haxixe, uma redução de 40%. Só as apreensões de metadona, “ice” e codeína, 
apresentaram um aumento significativo em relação ao ano anterior. Em relação à 
heroína, foram apreendidos 19 gramas; mas em meados do ano, numa operação 
conjunta dos Serviços de Alfândega e da Polícia Judiciária, foi detectado no Aeroporto 
Internacional de Macau um grande tráfico de heroína, tendo sido apreendidos cerca de 
700 gramas desta substância. 

Entre 2001 e 2005, não se registou uma evolução linear em termos da quantidade 
de drogas apreendida pelos Serviços de Alfândega de Macau. Geralmente, as drogas 
apreendidas em cada operação não eram em grande quantidade e em maioria dos casos 
eram para uso próprio ou para venda a terceiros. Nos últimos anos, com o aumento 
contínuo da circulação das pessoas pelos diversos postos fronteiriços da Região, o 
trabalho de luta contra a droga tem-se tornado cada vez mais complicado. Por isso, os 
Serviços de Alfândega tomaram algumas medidas especiais, incluindo a instalação de 
aparelhos de análise iónica nos postos fronteiriços, o reforço da capacidade de 
vigilância e controlo de drogas, recurso à Unidade Táctica de Intervenção da Polícia 
para o envio irregular de cãos-polícia para a detecção do tráfico de drogas pelos 
visitantes que circulavam pelos diversos postos fronteiriços de Macau, medidas estas 
que permitiram obter alguns resultados. Assim, nos últimos dois anos, a situação do 
tráfico ilícito de drogas tem melhorado um pouco. Entretanto, o reforço da cooperação e 
da permuta de informações com os serviços competentes das regiões vizinhas 
contribuiu para o combate ao grande tráfico de drogas ocasionalmente detectado em 
Macau. 
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(Quadro) Tipos e quantidades de drogas apreendidas pelos Serviços de Alfândega ao longo dos anos 

Tipo de droga Unidade 2001 2002 2003 2004 2005 

Erva de haxixe grama 50,93 82,77 215,97 150,14 84,60 

Heroína grama 14,10 21,91 46,96 376,54 19,28 

grama 2,00 28,00 - 9,00 1,57 Cocaína 

comprimido - 24,00 1,00 8,00 - 

grama - 1,20 - - 20,00 Metadona 

mililitro - - - 40,00 - 

Ketamina grama 54,90 13,52 46,06 19,38 3,17 

comprimido 149,50 6,50 34,00 38,50 28,00 MDMA 

grama - - 0,02 2,53 0,40 

comprimido 2.486,00 803,00 3.433,50 2.214,50 926,50 Diazepam (Valium) 

grama 13,05 - 3,00 14,34 2,53 

comprimido 1,00 4,00 0,86 32,00 264,50 Methylamphetamine 

(“ice”) grama - - - 3,87 2,36 

Fentermina comprimido 152,00 364,00 - - - 

Triazolam comprimido 12,00 - - - - 

Diazepam (Valium) mililitro - 22,00 - - - 

Mazindol comprimido - 78,00 - - - 

LSD comprimido - - 1,00 - - 

Morfina comprimido - - 10,00 14,00 - 

Codeína mililitro - - - 480,00 600,00 

Phenobarbital comprimido - - - 32,00 - 

 

A maioria das drogas apreendidas pela Polícia Judiciária nos últimos 5 anos têm 
sido a heroína, haxixe, MDMA, ketamina, “ice” e outras substâncias psicotrópicas. 
Graças ao reforço do trabalho de prevenção e de combate ao abuso de drogas pelos 
jovens, a quantidade de drogas de festa apreendidas tem-se reduzido significativamente; 
e a quantidade de MDMA apreendida também apresenta uma tendência de redução 
desde 2001. Nos anos de 2001 a 2005, a quantidade de ketamina apreendida foi 
reduzida, com excepção de uma operação realizada em 2005, em que a quantidade de 
ketamina apreendida ultrapassou mil gramas. Mas, as quantidades de heroína e de 
benzodiazepinas apreendidas têm apresentado a tendência de aumento gradual. E no 
mesmo período, apareceu um novo tipo de droga, conhecida vulgarmente por “Ma” ou 
“Ma Ku”, e foi descoberto que o consumo luxuoso de cocaína era bem procurado no 
mercado.  

 

 

 

  11



 
(Quadro) Número de suspeitos de tráfico ilícito ou abuso de drogas, detidos pela Polícia Judiciária  

nos últimos anos 

 2001 2002 2003 2004 2005 

N.º de traficantes de drogas 101 72 45 78 83 

N.º de consumidores de drogas 122 130 200 198 102 

 

 

 
 

Em 2005, a Polícia Judiciária deteve um total de 185 suspeitos envolvidos em 
crimes relativos à droga, dos quais 83 eram traficantes de drogas, número um pouco 
maior do que 78 em 2004; 102 eram consumidores de drogas, número muito menor do 
que o de 2004, ano em que atingiu 198. Em 2005, as drogas enviadas ao Laboratório de 
Polícia Científica incluíam cerca de 830 gramas de heroína, cerca de 700 gramas de 
haxixe, 13.333 gramas de ketamina, 5 gramas de cocaína e mais de 1.060 comprimidos 
proibidos, dos quais a maioria eram MDMA (Ver Quadro 2 da secção relativa ao 
Laboratório de Polícia Científica para mais números dos anos de 2001 a 2005). 

Segundo a estatística sobre a população toxicodependente de Macau, entre 2001 e 
2005 registou-se anualmente uma média de mais de 600 toxicodependentes (entre estes 
é possível que haja alguns repetidamente calculados), incluindo cerca de 328 pessoas 
que pediram voluntariamente o apoio de desintoxicação e cerca de 280 reclusos 
toxicodependentes no Estabelecimento Prisional de Macau, além de cerca de 90 novos 
utentes do serviço da desintoxicação. 

Avaliando os toxicodependentes que pediram o apoio de desintoxicação nos 
últimos anos, descobrimos que a maioria deles eram consumidores de heroína, 
seguindo-se-lhes os que consumiam substâncias psicotrópicas. Destes 
toxicodependentes 80% eram adultos do sexo masculino. A análise dos dados sobre as 
características dos novos utentes mostra que vários indicadores importantes merecem 
atenção, como por exemplo, a feminização da toxicodependência, a subida da 
percentagem dos vindos do exterior e dos novos imigrantes, o aumento constante do 
número dos consumidores de outros tipos de drogas, a falta de motivação de pedir apoio 
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de desintoxicação, etc. 

 

(Quadro) Estatística dos casos atendidos pelo Complexo de Apoio a Toxicodependentes do IAS nos últimos anos 

 2001 2002 2003 2004 2005 

N.º total de casos 255 295 384 350 358 

N.º de novos casos 62 99 87 86 85 

 
Quanto à situação dos consumidores de drogas infectados pelo VIH/SIDA em 

Macau, a taxa de infecção, registada no passado, sempre era muito baixa, mas com o 
aumento, no último ano, de frequência de sujeição dos utentes do serviço de 
desintoxicação e dos consumidores de drogas ao exame físico, foi descoberto que o 
número dos consumidores de drogas com doenças infecto-contagiosas tem vindo a 
aumentar. Segundo dados dos Serviços de Saúde, em 2004 houve 18 consumidores de 
drogas infectados pelo VIH/SIDA devido à partilha de seringa, número esse que bateu o 
recorde na história. Por isso, os serviços competentes reforçaram oportunamente as 
diversas medidas de prevenção, tratamento e controlo, esforçando-se para travar a 
tendência de propagação de VIH entre os consumidores de drogas. Deste modo, em 
2005, o número dos consumidores de drogas infectados pelo VIH por causa da partilha 
de seringa reduziu-se para 10. 

 

(Quadro) Estatística do número dos casos de infecção do VIH/SIDA, registados nos Serviços de Saúde ao longo dos 

anos 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Infecção do VIH 12 22 24 30 23 

Infecção da SIDA Sem dados 2 2 3 3 

Infecção do VIH por partilha de seringas 2 0 0 18 10 

Infecção da SIDA por partilha de 

seringas 

Sem dados 0 0 1 1 
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Polícia Judiciária 

(I) Divisão de Investigação e Combate ao Tráfico de Estupefacientes 
 

Como órgão de polícia criminal, a Polícia Judiciária (PJ) está incumbida de 
prevenir e investigar crimes, prestando apoio aos órgãos de justiça. A Divisão de 
Investigação e Combate ao Tráfico de Estupefacientes (DICTE) constitui uma das 
subunidades da PJ, à qual compete essencialmente o combate a crimes relacionados 
com a droga. Como tal, para reprimir eficazmente os crimes de estupefacientes, garantir 
a tranquilidade social e salvaguardar a saúde dos cidadãos, a DICTE seguiu o espírito 
de fazer cumprir as leis com rigor, tendo obtido resultados significativos no trabalho de 
combate aos crimes de estupefacientes realizado no ano transacto. 

Estatística dos crimes de estupefacientes em 2005 

 
Compete à DICTE os seguintes três tipos de processos ligados a crimes de 

estupefacientes: inquérito, investigação sumária e diligência solicitada. 

Em 2005, a DICTE recebeu 147 inquéritos, uma redução de 34,7% em relação a 
225 em 2004, sendo 211 os inquéritos recebidos em 2003. É de notar que o número dos 
processos concluídos é maior do que o dos processos recebidos, razão pela qual o 
número dos processos pendentes é relativamente pouco, sendo apenas de 13. 
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Quanto à investigação sumária, a DICTE recebeu 56 processos, número esse que 
era semelhante ao dos anos anteriores (em 2003 e 2004 foram recebidos 62 e 60 
processos, respectivamente). Como o que acontece com os inquéritos, o número de 
processos pendentes relativos à investigação sumária reduziu-se significativamente, 
passando de 73 no início do ano para 45 no fim do ano. 

 

Relativamente à diligência solicitada, a DICTE recebeu um total de 223 
processos, número esse que era igualmente semelhante ao dos anos anteriores (em 2003 
e em 2004 foram recebidos respectivamente 216 e 239 processos). Todos estes 
processos foram oportunamente tratados, e o número dos processos que estavam por ser 
resolvidos reduziu-se de 34 no início do ano para 22 no fim do ano. 
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Em 2005 foi apreendido um total de 757,22 gramas de heroína, tendo sido 
registada em 2004 e em 2003 uma apreensão de 427 gramas e de 86,8 gramas, 
respectivamente. 

 

Em 2005 foram apreendidos cerca de 15 gramas de Methamphetamine, em forma 
de cristal, droga vulgarmente conhecida por “ice”. Além disso, ainda foram apreendidos 
2,19 gramas de Methamphetamine em pó; em 2004 registou-se uma apreensão de 0,36 
grama desta droga em cristal e 183,8 gramas em pó. 

 

Em comparação com 2004, a quantidade de haxixe apreendida em 2005 reduziu-se 
sensivelmente, tendo sido apreendidos 652 gramas de ervas de haxixe e 76 gramas de 
haxixe em pasta, totalizando 728 gramas. É obviamente que esta quantidade é muito 
menor do que a de haxixe apreendida em 2004, que atingiu 3.374 gramas. Mesmo em 
comparação com a quantidade de haxixe apreendida em 2003, que era de 970 gramas, a 
quantidade da droga congénere apreendida em 2005 também é menor. 
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Em 2005 foram apreendidos 11.125 gramas de ketamina, dos quais 11.100 gramas 
foram apreendidos numa única operação, quantidade essa que constitui recorde na 
história de Macau. 

 

É de realçar que, além das drogas acima mencionadas, ainda foram apreendidos 
outros tipos de droga. Por exemplo, em 2004, foi apreendida pela primeira vez em 
Macau grande quantidade de cocaína, situação essa que não se repetiu em 2005, ano em 
que a quantidade de cocaína apreendida era semelhante à dos anos anteriores a 2004. 
Foram igualmente apreendidos 5.900 comprimidos de estupefacientes, dos quais 578 
eram MDMA-Ecstasy e os restantes eram Nordazepam, Estazolam, Diazepam e outras 
substâncias psicotrópicas. 

Estatística dos suspeitos detidos em 2005 
 

Em 2005, realizadas as devidas investigações, a DICTE deteve um total de 192 
suspeitos envolvidos em crimes relacionados com a droga, uma redução de 30% em 
relação a 2004, ano em que foram detidos 278 suspeitos, e em 2003 foram detidos 251. 
A redução do número de suspeitos detidos deveu-se principalmente ao facto de o 
número dos detidos por consumo de drogas ter sido reduzido de 198 em 2004 para 102 
em 2005. Além disso, em 2005, foram detidas 83 pessoas por tráfico de drogas e em 
2004, 78. Em 2005 foram detidos 7 suspeitos por outros motivos, sendo apenas 2, em 
2004. 
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N.º dos suspeitos detidos  

Por tráfico de drogas 83 

Por consumo de drogas 102 

Por outros motivos 7 

É de referir que entre os suspeitos detidos 23 tinham idades de 16 a 21 anos; 16, 
superiores a 21 anos, além de 6 com idades inferiores a 16 anos, que foram transferidos 
para serviços de justiça. Entre as pessoas detidas, 141 são do sexo masculino e 51, do 
sexo feminino, e entre elas, 113 são portadoras de Bilhete de Identidade de Residente de 
Macau, ocupando 59% do total; as portadoras de Bilhete de Identidade de Residente de 
Hong Kong ocupam 11%, e as portadoras de documento de identificação da República 
Popular da China, 21%. 

 

Residência / Nacionalidade dos suspeitos detidos 

Região Administrativa Especial de Macau 113 

Região Administrativa Especial de Hong Kong 21 

Vietname 8 

República Popular da China 41 

Japão 5 

Taiwan, China 4 
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Drogas apreendidas pela Polícia Judiciária 

Os dados acima mencionados mostram que o número dos suspeitos detidos por 
tráfico de drogas tem aumentado ligeiramente, enquanto que o número dos detidos por 
consumo de drogas se tem reduzido. Quanto à situação das drogas apreendidas, a 
quantidade de heroína e a de ketamina aumentaram evidentemente, o que se deveu a 
duas grandes acções de apreensão. No início de Setembro de 2005 foi detido no 
Aeroporto Internacional de Macau por agentes de polícia da DICTE um suspeito com 
destino a Taiwan, China, que levava 700 gramas de heroína nos seus sapatos, e após a 
investigação subsequente foram detidos três principais criminosos (Ver a figura acima). 

Além disso, em meados de Setembro de 2005, agentes de polícia da DICTE 
detiveram dois homens taiwaneses que chegaram a Macau em voo que partiu de Manila, 
Filipinas, por terem trazido nas suas bagagens um total de 11.100 gramas de ketamina, 
quantidade essa que constituiu recorde de Macau. Como o método de transporte e a 
embalagem das drogas utilizados pelos dois detidos eram idênticos, crê-se que eles 
pertenciam ao mesmo grupo de traficantes de drogas. A investigação mostra que eles 
aproveitavam de Macau como ponto de passagem e o seu destino era a China 
Continental. Como tal, a DICTE considera que o grupo internacional de traficantes de 
drogas a que pertenciam foi gravemente derrubado (Ver figura à direita). 

 
Drogas apreendidas pela Polícia Judiciária 
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Cooperação com o exterior 

Macau vai transformar-se num metrópole internacional. Com a reforma do seu  
modelo económico, todos os anos o número de turistas aumenta bruscamente. Mais com 
a abertura cada vez maior dos portos e o desenvolvimento vigoroso do sector de 
transportes, é muito possível que Macau seja aproveitado por grupos internacionais de 
traficantes de drogas como ponto de passagem de estupefacientes. Por isso, além de 
continuar a dedicar-se ao trabalho preventivo, a Polícia Judiciária também se esforça 
para desenvolver a cooperação internacional no combate à droga. Para o efeito, os 
representantes da DICTE participaram numa série de reuniões e seminários 
internacionais para coordenar as acções de combate à droga e trocar informações, das 
quais se destacaram o 10.º Seminário da Região Ásia-Pacífico sobre a Acção dos 
Serviços contra a Droga, realizado em Fevereiro de 2005; a Conferência Internacional 
sobre o Combate ao Abuso de Drogas, realizada no mesmo mês; a Reunião das 
Autoridades de Investigação Criminal de Guangdong, Hong Kong e Macau, realizada 
em Abril; a 1.ª Reunião sobre a Cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau no 
Combate à Droga, realizada em Julho; o 5.º Seminário Académico Nacional sobre o 
Trabalho de Investigação e Fórum de Directores de Investigação, realizado em 
Novembro; a Sessão Inaugural da Acção Conjunta da Associação das Nações da Ásia 
do Sudeste (ANSEA) e da China no Combate ao Tráfico de Drogas do Tipo de 
Anfetaminas, realizada em Dezembro. 

Através da participação nestas reuniões e seminários, o pessoal da DICTE tem 
elevado suas habilidades de investigação e tem reforçado o intercâmbio de informações 
e experiências com seus congéneres dos diversas regiões e países. A descoberta dos dois 
grandes casos trans-fronteiriços relativos ao tráfico ilícito de drogas, acima 
mencionados, é justamente fruto da cooperação e da troca de informações com outros 
países e regiões do mundo.  

 

Perspectiva de futuro 

Com o intercâmbio e cooperação estreita inter-regional e internacional na repressão 
rigorosa de crimes relativos à droga, o número de casos relativos ao tráfico ilícito de 
drogas descobertos no ano passado reduziu-se sensivelmente. Nem por isso que o 
pessoal da DICTE fica menos atento; antes ele continua a reforçar a ronda de inspecção 
e o trabalho de intercâmbio e troca de informações com o exterior, a fim de reprimir 
mais eficazmente os crimes trans-fronteiriços relativos à droga. Além disso, a DICTE 
ainda vai lançar mais recursos na formação de pessoal a fim de elevar continuamente 
suas habilidades de investigação criminal, e vai participar mais activamente em acções 
de combate à droga a desenvolverem por outros serviços governamentais e 
organizações sociais locais, de modo a que um maior número de pessoas possa vir a 
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conhecer o seu trabalho, a situação dos crimes de estupefacientes em Macau e os danos 
do consumo de drogas, permitindo assim reprimir efectivamente os crimes relativos ao 
abuso e tráfico ilícito de drogas em Macau. 
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(II) Laboratório de Polícia Científica 
O Laboratório de Polícia Científica (LPC) constitui uma das subunidades da PJ e 

está equiparado a departamento, ao qual compete essencialmente prestar apoio técnico 
aos órgãos de investigação criminal e outras entidades que lhe peçam apoio, analisar 
vestígios recolhidos na investigação criminal, documentos suspeitos e diversas 
substâncias e objectos, fazer avaliação geral a nível de resultados dos respectivos 
exames, deduzindo uma conclusão com base na peritagem efectuada. O LPC tem várias 
secções, sendo a Secção de Droga e Tóxicos responsável pela análise de drogas e 
medicamentos sujeitos à disciplina e ao controle do Decreto-Lei n.º 5/91/M, incluindo a 
análise qualitativa de heroína, haxixe, cocaína, “ice”, ketamina, MDMA, MDA e 
diversas substâncias psicotrópicas, assim como a análise quantitativa de MDMA, “ice”, 
ketamina e cocaína.  

1.  Situação geral do exame de drogas e medicamentos controlados em 2005 

Em 2005, entre as drogas enviadas para exame, a maior parte é heroína e 
benzodiazepinas, seguindo-se-lhes a haxixe e MDMA (Ver Figura 1).  Devido às 
determinadas acções em que foi apreendida grande quantidade de drogas, a quantidade 
total de drogas enviadas para exame ao longo do ano aumentou ligeiramente (Ver 
Quadro 2). Além disso, a análise mostra que entre as drogas apreendidas, a droga “Ma” 
(conhecida igualmente por “Ma Ku”) que tem como ingredientes principais as 
anfetaminas também contém Methamphetamine, heroína, cocaína e barbital. Quanto à 
MDMA-Ecstasy, a sua composição principal é MDMA, seguindo-se-lhe 
Methamphetamine, MDA, cocaína, ketamina, MDE e 2C-B (Ver Figura 2). Quanto à 
ketamina em pó, o seu elemento principal é Sulfanilamide, substância que possui uma 
acção anti-inflamatória. 

 

Figura 1  Estatística dos tipos de drogas enviadas para exame em 2005 
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2.  Situação geral nos últimos anos do exame de drogas e medicamentos 
controlados  

Nos últimos 5 anos, com a atenção das diversas camadas sociais ao problema do 
abuso de drogas por parte de jovens e com o reforço da prevenção e combate das 
entidades executoras da lei ao abuso e tráfico ilícito de drogas, a quantidade de 
MDMA-Ecstasy, ketamina, haxixe e outros medicamentos controlados, que se 
propagavam pelos estabelecimentos de diversão, apresentava uma tendência para se 
reduzirem anualmente. Em relação a esta situação, a quantidade de heroína e de 
benzodiazepinas apresentava uma tendência para aumentar gradualmente. Entre os 
casos relativos a benzodiazepinas, enviados para exame, a maioria referia-se à droga 
Midazolam Dormicum, seguindo-se-lhe a “ice” e cocaína. Além disso, importa 
mencionar os casos relativos à droga vulgarmente conhecida por “Ma” ou “Ma Ku”, em 
comprimidos pequenos vermelhos (Ver Figura 3). Esta droga foi descoberta pela 
primeira vez em Macau em 2002, e em 2003 não se registou a sua apreensão. Porém, 
em 2004, foram descobertos 6 casos a seu respeito, número este que aumentou para 21 
em 2005 (Ver Figura 4 e Quadro 1). 

 

 

 

 

 

(Figura 3) Ecstasy e “Ma”, drogas enviadas para 

exame em 2005 

 (Figura 2) Droga em comprimido, vulgarmente 

conhecida por “Ma” 
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Heroína 

Haxixe 

Resina de haxixe 

Codeína 

Tipo de Benzodiazepinas 

Metadona 

 

MDMA-Ecstasy 

“Ma” 

“Ice” 

Dimenthylanphetamine 

Ketamina 

Cocaína 

LSD 

Tipo de não Benzodiazepinas

 (Figura) 4 Comparação das quantidades de drogas e medicamentos controlados, enviados para exame nos últimos 5 

anos 

---------------- 

 

(Quadro 1)  N.º dos casos relativos às drogas enviadas para exame nos últimos 5 anos 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Heroína  63 44 91 100 97 

Haxixe  111 64 68 39 33 

Resina de haxixe 0 0 1 3 1 

Codeína  1 3 2 5 3 

Tipo de Benzodiazepinas 79 70 124 104 101 

Metadona 0 0 0 4 2 

MDMA-Ecstasy 77 51 40 69 35 

“Ma” ou “Ma Ku” 0 5 0 6 21 
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“Ice” 6 11 5 5 12 

Dimethylamphetamine 0 0 0 2 1 

Ketamina 86 55 52 52 17 

Cocaína 0 1 4 8 3 

LSD 4 0 1 0 0 

Tipo de Não 

Benzodiazepinas 

5 7 5 14 4 

 

(Quadro 2)  Quantidade e peso das drogas, enviadas para exame nos últimos 5 anos 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Heroína   (grama) 73,76 57,96 115,06 478,98 829,55 

Haxixe  (grama) 2.185,71 570,96 978,33 3.400,54 694,55 

Resina de haxixe  (grama) 0 0 26,49 126,78 21,80 

Codeína  (frasco) 4,00 49,00 8,00 0 13,00 

Tipo de benzodiazepinas  (comprimido) 3.112,50 3.193,50 4.821,50 3.491,75 5.211,50 

Metadona  (comprimido) 0 0 0 8,00 2,00 

MDMA-Ecstasy  (comprimido) 3.808,75 3.397,75 1.470,50 1.550,25 869,50 

“Ma” ou “Ma Ku” (comprimido) 0 135,00 0 87,00 920,00 

“Ice”  (grama) 13,96 649,93 6,29 13,64 20,39 

Dimethylamphetamine  (grama) 0 0 0 34,11 0,70 

Ketamina  (grama) 1.654,69 882,75 227,64 720,68 13.332,44

Cocaína  (grama) 0 27,08 3,86 231,46 5,20 

LSD (comprimido) 11,00 0 1,00 0 0 

Tipo de não benzodiazepinas (comprimido) 560,00 454,00 118,00 263,00 189,00 

 

(Figura 5) Sésamo preto com LSD 

(Figura 6) Flores de cannabis 
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Os tipos de droga consumida mudam sempre com o passar do tempo. No passado 
consumia-se frequentemente Methaqualone (MX), mas já não se vê hoje em dia. Nos 
últimos 5 anos, as formas e os tipos de droga têm mudado constantemente. Por exemplo, 
em 2001 apareceu a droga LSD em forma de “sésamo preto” (Ver Figura 5); em 2002 
apareceu pela primeira vez em Macau a droga “Yaba” (vulgarmente conhecida em 
Hong Kong e Macau por “Ma”), produzida na região do “Triângulo de Ouro”, e em 
2004, apareceu em Macau a droga, conhecida por “Flor de Cannabis”, com maior 
concentração de THC do que a haxixe. (Ver Figura 6). Nos últimos dois anos, têm 
surgido sucessivamente novas composições de droga. Por exemplo, as drogas 
Dimenthylanphetamine, MDE e e 2C-B são todas substâncias sintéticas do tipo de 
anfetaminas. A estas situações as entidades legisladoras e executoras da lei de Macau 
têm prestado grande atenção, tendo sido actualizado o Decreto-Lei n.º 5/91/M 
sucessivamente em 2001, 2003 e 2004. Através destas actualizações, um total de 24 
substâncias incluindo a ketamina, 2C-B, GHB e Dimethylamphetamine, foram incluídas 
no Anexo do Decreto-Lei, para que elas fossem sujeitas a controlo e o abuso destas 
drogas fosse combatido oportunamente. 

No passado não foi descoberto em Macau nenhuma oficina para a produção de 
drogas ou estabelecimento de grande dimensão para o processamento de drogas, mas a 
situação dos casos enviados para exame mostra que o seu processamento simples 
ocorria de vez em quando em Macau, como por exemplo, a ketamina em estado líquido 
era transformada numa droga em pó através de aquecimento e secagem; a cannabis era 
cortada em pedaços pequenos para ser enrolado em papel e fumado como um cigarro; o 
cloridrato de cocaína era transformado em base de cocaína, por meio da reacção 
química simples (Ver Figura 7). 

 

As drogas apreendidas em Macau, tais como a MDMA-Ecstasy, ketamina e heroína 
contêm frequentemente outras substâncias. Às vezes, é apreendida MDMA-Ecstasy que 
apresenta um aspecto não trabalhado e tem componentes complexas. É de salientar que 
são igualmente detectadas drogas falsas em Macau, que apesar da sua aparência não 
contêm elementos principais de drogas verdadeiras. Nos últimos dois anos, os 
elementos das drogas tradicionais têm-se tornado cada vez mais simples, mas merece 
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atenção o surgimento de alguns novos elementos de droga. 

A partir de 2002, ano em que se iniciou a realização da análise qualitativa de 
drogas, o Laboratório de Polícia Científica examina anualmente dezenas de amostras 
entregues pelos serviços de investigação criminal. O resultado da análise mostra que a 
composição dos elementos da ketamina em pó é semelhante à das amostras enviadas 
para exame nos anos anteriores. Em relação a Ecstasy, eram as amostras do ano de 2005 
que tinham uma maior percentagem de MDMA, ocupando de 21% a 39%. Em relação a 
“ice”, não se verificou grande alteração em termos do seu grau de pureza, ocupando de 
1% a 31%. Do exame de heroína, o seu nível de pureza era inferior a 10%, sendo a 
menor percentagem registada em 2005. Isto significa que a situação de impureza e de 
combinação variada dos componentes da droga se torna cada vez mais grave. 

 

3.  Conclusão 

Nos últimos 5 anos, o LPC não só prestou serviços de análise qualitativa de drogas 
às entidades de investigação criminal, mas também acompanhou muito de perto a 
situação da droga, especialmente do surgimento de novas drogas em Macau. Além disso, 
o LPS ainda apresentou pareceres profissionais às entidades legisladoras na sua 
actualização das leis relacionadas. Através da participação em reuniões e cursos sobre a 
repressão de crimes relativos à droga, o pessoal do LPS tem elevado a qualidade e 
eficácia do seu trabalho. Por exemplo, através da participação no workshop relacionado 
com o combate à droga, que fazia parte da Reunião Científica de Tribunais 
Internacionais, organizada em 2005 em Hong Kong, foi melhorado o seu conhecimento 
acerca da situação da droga em diversos países do mundo e as linhas orientadoras na 
realização de exames. Demais, o LPC tem vindo a manter relações estreitas com vários 
laboratórios de análise de provas legais e instituições relacionadas com a luta contra a 
droga, das regiões vizinhas e de países estrangeiros, tais como a Divisão de Ciência 
Forense do Laboratório do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong 
(Forensic Science Division, Government Laboratory, HKSAR), o Laboratório Forense 
de Singapura (Singapore Forensic Laboratory), os Centros Técnicos de Análise de 
Provas Legais de diversas províncias da China Continental, a DEA (Drug Enforcement 
Administration) dos Estados Unidos e a UNDCP, instituição da ONU. Assim, o pessoal 
do LPC pode acompanhar de perto a situação recente sobre a droga elevando a eficácia 
de trabalho. 
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Trabalho de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência 
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III. Trabalho de Prevenção e Tratamento da 

Toxicodependência 

 

(I) 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 reabilitação 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. 

Instituto de Acção Social 
 Departamento de Prevenção 

e Tratamento da 
Toxicodependência 

 

  
   

Divisão de Prevenção Primária  Divisão de Tratamento e 
Reinserção Social

 Centro de Educação de Vida 
Sadia 

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

 Grupo de Prevenção do Abuso 
de Droga 

 

  Complexo de Apoio a 
Toxicodependentes 

 Apoio aos Serviços de 
Desintoxicação das Instituições 
Particulares 

   
  

Estudo e ◆ Recolha de Dados         ◆Cooperação Regional e 
Internacional 
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Centro de Educação de Vida Sadia 

Entre 2001 e 2005, Macau obteve êxitos significativos no seu trabalho de 
prevenção e tratamento da toxicodependência, nomeadamente na promoção da 
educação sobre a prevenção do abuso de drogas, na prestação de serviços de 
desintoxicação e reabilitação, na realização das investigações relacionadas e no 
desenvolvimento da cooperação com entidades dentro e fora da RAEM no combate à 
droga. De um modo geral, a qualidade e eficácia do serviço tem-se elevado e as 
instalações de software e de hardware têm melhorado em grande medida. A criação do 
Complexo de Apoio a Toxicodependentes, do Centro de Educação de Vida Sadia e do 
Centro de Apoio à Educação para o Combate ao Abuso de Drogas são provas dos 
esforços empenhados por Macau na profissionalização e na generalização da prevenção 
e tratamento da toxicodependência. 

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

Em 2005, o DPTT continuou a esforçar-se por ter mais e maiores êxitos no seu 
trabalho de prevenção e tratamento da toxicodependência, através da adopção e 
implementação de diversas medidas eficazes e da cooperação com diversas entidades. 
Dos êxitos alcançados, se destaca a atribuição da certificação do Sistema de Gestão de 
Qualidade ISO9001:2000 à Unidade Primária de Tratamento do Complexo de Apoio a 
Toxicodependentes pela BSI da Inglaterra em Outubro. Assim, o Complexo impulsionou 
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o espírito de prestar mais atenção à questão da qualidade no desenvolvimento do 
serviço social em Macau, fazendo com que o seu trabalho de tratamento e reabilitação 
de toxicodependentes consiga optimizar-se e desenvolver-se de forma sistemática e 
sustentável. Além disso, este ano, O DPTT ainda estudou e tomou medidas para a 
redução de danos da droga; desenvolveu o programa-piloto para a manutenção do 
tratamento clínico, e reforçou efectivamente o serviço de acompanhamento e 
aconselhamento a toxicodependentes infectados pelo VIH/SIDA. Entretanto, continuou 
a reforçar o serviço do Centro de Educação de Vida Sadia, elaborando materiais 
didácticos sobre a prevenção do tabagismo, alcoolismo e consumo de drogas de festa; 
reforçou especialmente a educação e sensibilização sobre o combate ao abuso de drogas 
junto dos estudantes universitários; voltou a promover o Plano Premiador para Acções 
de Combate à Droga para Jovens; e lançou em Junho o primeiro site anti-drogas em 
Macau: www.antigrugs.gov.mo. No aspecto de promoção de serviços das instituições 
particulares, continuou a apoiá-las a aperfeiçoarem suas instalações de internamento, 
gestão financeira e formação de pessoal, além de apoiar no desenvolvimento do serviço 
de consulta externa de desabituação tabágica e na implementação do plano do serviço 
externo para jovens toxicodependentes. 

 
Complexo de Apoio a Toxicodependentes 

 

Em 2005, no aspecto do intercâmbio e cooperação com o exterior na luta contra a 
droga, o IAS continuou a desempenhar um papel activo. Não só fez uma série de trocas 
de visitas regionais, mas também enviou representantes para assistir a várias reuniões 
importantes regionais ou internacionais sobre o combate à droga, tais como a 48.ª 
Reunião do Comité de Estupefacientes da ONU, a Conferência Internacional de Hong 
Kong sobre a Luta contra o Abuso de Drogas, a 21.ª Conferência Internacional de 
IFNGO sobre a Prevenção do Abuso de Drogas, o 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, o 8.º Simpósio Nacional sobre a Toxicodependência e a 29.ª 
Reunião das Chefias dos Serviços de Luta contra a Droga da Região Ásia-Pacífico.  
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1.  Divisão de Prevenção Primária (DPP) 

Na dependência do DPTT funcionam duas unidades — Divisão de Prevenção 
Primária (DPP) e Divisão de Tratamento e Reinserção Social (DTRS), que com eficácia 
executam todas as tarefas de prevenção.  

Através de palestras, cursos de formação, exposição e da comunicação social, a 
DPP 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. 

(1) Centro de Educação de Vida Sadia 

 
Curso de educação de vida sadia, bem acolhido pelas crianças. 

A “Educação para Uma 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 ao ano de 2005, contou com a participação de mais de 77 mil 
alunos provenientes de 70 escolas de Macau. 

Em 2005, um total de 20.031 alunos do nível superior do jardim de infância ao 6.º 
ano do curso primário (incluindo os alunos de inglês) frequentaram os cursos de 
educação, estabelecendo-se o recorde na história. 47 escolas primárias participaram no 
programa e um total de 905 professores acompanharam os seus alunos na assistência às 
aulas do curso. 3 escolas que ministram cursos de educação especial também aderiram 
ao programa. 95% dos professores participantes consideram que o programa “Educação 
para Uma Vida Sadia” é útil para os alunos e para a elevação da qualidade do ensino 
escolar, expressando a sua satisfação com o conteúdo, interesse, dados fornecidos e 
utilidade do curso. 
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(Figura 1)  Situação da participação de escolas e alunos no  

Programa “Educação para Uma Vida Sadia”  nos últimos anos 

 

* Visita Itinerante de Harold 

 
Visita dos membros do programa de educação de vida sadia aos alunos de uma escola primária 

Para ampliar o serviço do Centro de Educação de Vida Sadia e mostrar que a 
educação para uma vida sadia não consiste apenas em sessões de aulas, foi novamente 
organizada em 2005 a “Visita Itinerante de Harold a Escolas”, tendo como tema 
“Mundo sem tabaco, saudável e alegre”. Assim, entre Maio e Novembro, os 
orientadores do Programa “Educação para Uma Vida Sadia” e o mascote “Harold” 
realizaram visitas aos alunos e professores que tinham participado no curso de educação, 
de modo a que os alunos pudessem aprofundar os conhecimentos adquiridos nas aulas e 
os professores pudessem fazer melhor trabalho de acompanhamento. Até ao fim do ano 
foram visitados 13.111 alunos de 21 escolas. No processo da visita, o aparecimento de 
“Harold”, mascote do curso, permitiu aos alunos ficarem muito animados, fazendo com 
que em todas as visitas reinasse uma atmosfera de alegria. 
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* Dia Aberto ao Público 

 
Dia aberto ao público do Centro de Educação de Vida Sadia 

Para reforçar a compreensão da população, especialmente dos encarregados de 
educação dos alunos, sobre a educação para a vida sadia, o Centro de Educação de Vida 
Sadia organizou o Dia Aberto ao Público em 24 de Julho de 2005, no sentido de 
despertar a atenção dos encarregados de educação para o crescimento saudável das 
crianças, através do desenvolvimento de diversas actividades, tais como a palestra, 
jogos de tendinha, jogo de perguntas e respostas, assistência conjunta de pais e filhos à 
aula, exame físico, espectáculo de ilusão, apresentação de cursos de educação e 
exposição de instrumentos didácticos. A iniciativa foi bem acolhida, contando com a 
participação de cerca de 400 alunos e encarregados de educação. 

(2) Curso de Educação sobre Medicamentos Destinado aos Alunos do Curso 

Secundário － “Estratégias Sensatas de Combate a Drogas”  

 
Plena execução dos cursos de educação sobre drogas  

para alunos do curso secundário geral em 2005 

Nos últimos anos, para elevar continuamente a eficácia da educação sobre a 
prevenção do abuso de drogas, tem-se desenvolvido esforços para a sua 
profissionalização e sistematização. Desde 2002, ano em que se implementou o curso 
intitulado “Uma Visão Global do Tabagismo”, destinado principalmente aos alunos do 
primeiro ano do curso secundário, têm sido introduzidos cursos sobre a prevenção do 
abuso de drogas, adequados aos alunos do 2.° ao 3.° ano do curso secundário. Através 
da organização de uma série de cursos de formação de orientadores e da abertura de 
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turmas experimentais, finalmente em 14 de Maio de 2005 foi realizada uma sessão de 
promoção do “Curso de Educação sobre Medicamentos para Alunos de Escolas 
Secundárias e Curso sobre a Educação para Uma Vida Sadia para Alunos das Escolas 
Primárias (em inglês)”, em que foram promovidas oficialmente as “Estratégias Sensatas 
de Combate à Droga”, um conjunto de cursos de educação sobre medicamentos para 
escolas secundárias, dos quais se destacam os cursos “Estratégias para um Cool Teen” e 
“Igualmente Cool sem Droga”, para alunos do 2.º ao 3.º ano do curso secundário, 
respectivamente. 

Tendo como base a educação para uma vida sadia, os cursos de educação visam dar 
a conhecer as substâncias mais consumidas entre jovens, nomeadamente o tabaco, 
álcool, haxixe, MDMA-Ecstasy, ketamina e outras drogas de festa, com recurso aos 
métodos de ensino interactivos e aos materiais multimédia para a transmissão de 
conhecimentos relativos à droga e às técnicas aplicadas na solução de problemas, na 
comunicação com outrem, na tomada de decisões e na procura de apoio e ajuda.  

Em 2005, um total de 7.010 alunos do 1.º ano ao 3.º ano do curso secundário, 
pertencentes a 164 turmas de 14 escolas secundárias, assistiram a este conjunto de 
cursos de educação. Os questionários recuperados mostram que a maioria dos alunos do 
1.º ano do curso secundário consideram que o curso lhes permite fortalecer a sua 
confiança em se recusar de fumar; os alunos do 2.º e 3.º ano do curso secundário 
consideram que o curso lhes permite elevar a sua consciência sobre a segurança quando 
frequentem estabelecimentos de diversão. A seguir, são dados estatísticos relativos ao 
desenvolvimento, nos últimos anos, dos cursos educação sobre medicamentos para 
alunos do curso secundário: 

 
Discussão com alunos de escolas secundárias sobre a problemática da droga 

(Quadro 2) Números do curso de educação “Uma Visão Global do Tabagismo” (destinado aos alunos do 
1.º ano do curso secundário) 

 N.º de escolas N.º de turmas N.º de participantes 
2002 (Março - Dezembro) 7 39 1.690 
2003 9 55 2.446 
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(Quadro 3) Números do curso de educação sobre medicamentos destinado aos alunos do curso secundário 

( “Estratégias Sensatas de Combate a Drogas”) 
 2004 2005 
 N.º de 

escolas 
N.º de 
turmas 

N.º de 
participantes

N.º de 
escolas 

N.º de 
turmas 

N.º de 
participantes

Uma Visão 
Global do 
Tabagismo 

11 50 2.217 14 80 3.335 

“Estratégias 
para um 
Cool Teen” 

6 20 716 8 43 1.868 

Igualmente 
Cool sem 
Drogas 

6 18 679 9 41 1.807 

Total 23 88 3.612 31 164 7.010 
 

(3)  Palestras e cursos de formação sobre o combate à droga 

 
Reforço do trabalho de prevenção do abuso de drogas na comunidade portuguesa 

A palestra sobre o combate à droga é uma das formas de educação usuais. A DPP 
contacta anualmente, por sua iniciativa, com as organizações sociais interessadas, 
escolas e instituições de solidariedade social para organizar palestras de acordo com a 
sua exigência, nomeadamente relativa à data, ao conteúdo e à forma, de modo a que os 
participantes possam receber as informações correctas e o trabalho de prevenção do 
abuso de drogas possa ter melhores êxitos. Em 2005, a DPP organizou 66 palestras 
sobre o combate à droga, com uma participação de 4.703 pessoas. Além disso, para 
reforçar o trabalho de prevenção do abuso de drogas na comunidade portuguesa, em 
Abril do ano, o IAS começou a cooperar com uma instituição particular de 
desintoxicação - Associação de Reabilitação de Toxicodependentes para enviar 
panfletos e cartazes sobre o combate à droga às diversas organizações de portugueses, 
incluindo serviços governamentais, associações, escolas e estabelecimentos de diversão. 
A transmissão da mensagem anti-drogas através da Rádio Macau – Canal Português e a 
organização de palestras são outros meios mais utilizados para o efeito. Nesse período, 
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tiveram lugar 37 palestras para portugueses, com uma participação de 699 pessoas. 

 
Formação de professores e assistentes sociais para a ampliação da rede contra a droga 

 

Em 2005, foram organizados 2 cursos de formação sobre a prevenção primária para 
professores, assistentes sociais e outros profissionais (cada curso com duração de 21 
horas distribuídas por 7 sessões), em que participaram 50 pessoas. A DPP deseja 
ampliar a rede de prevenção local através da organização do curso de formação 
especializada e aprofundada. 

(Quadro 4) Estatística das palestras e cursos de formação sobre a prevenção primária (em chinês), realizados entre 2001 e 2005 

 2001 2002 2003 2004 2005 

 N.º 

de 

vezes 

N.º de 

participantes 

N.º 

de 

vezes 

N.º de 

participantes

N.º 

de 

vezes

N.º de 

participantes

N.º 

de 

vezes

N.º de 

participantes 

N.º 

de 

vezes 

N.º de 

participantes

Palestras 

para escolas 

38 10.554 35 8.150 52 9.026 22 3.237 60 4.573 

Palestras 

para 

comunidades 

20 843 22 750 16 584 6 380 6 130 

Cursos de 

formação 

3 80 1 24 2 44 5 102 2 50 

Total 91 11.477 58 8.924 70 9.654 33 3.719 68 4.753 

 
O Quadro acima mostra uma tendência de redução tanto do número de 

participantes de palestras como da frequência da sua realização. Esta redução deveu-se 
principalmente ao facto de o IAS ter introduzido de forma sistemática diversos cursos 
de educação preventiva destinados aos grupos específicos, designadamente alunos do 
nível superior do jardim de infância, do ensino primário e ensino secundário geral. 
Como por exemplo, em Setembro de 2000 começou a ser promovido o programa 
“Educação para Uma Vida Sadia”, e em 2003 foi ampliado o Centro de Educação de 
Vida Sadia com o objectivo de atender mais alunos (Ver Figura 1); em Novembro de 
2002 começou a ser implementado oficialmente o programa “Uma Visão Global do 
Tabagismo”, destinado aos alunos do 1.º ano do curso secundário (Ver Quadro 2), 
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programa este que deu origem aos outros dois programas destinados aos alunos do 2.° e 
3.° ano do curso secundário. Assim, foi criado um conjunto de programas destinado aos 
alunos do ensino secundário geral, o qual foi denominado “Estratégias Sensatas de 
Combate à Droga” (Ver Quadro 3). 

(4) Programa de Prevenção Primária para os Estabelecimentos de Ensino 
Superior 

 
Participação de estudantes de ensino superior na organização de uma actividade de combate à droga 

 
Para prevenir o abuso de drogas por parte de estudantes universitários e reforçar a 

divulgação de informações sobre o combate à droga nos estabelecimentos de ensino 
superior, em Novembro e Dezembro de 2005, o IAS desenvolveu em colaboração com 
as associações de estudantes dos 5 estabelecimentos de ensino superior (Universidade 
de Macau, Instituto Politécnico de Macau, Universidade de Ciência e Tecnologia de 
Macau, Instituto de Turismo e Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau), uma 
série de actividades vocacionadas para o combate à droga. 

 
Actuação dos cantores das quatro regiões dos dois lados do estreito no concerto de combate à droga 

Estiveram integradas na série de actividades a “Exposição de Informações sobre o 
Combate à Droga”, realizada nos diversos estabelecimentos de ensino superior, e o 
“Concurso de Conhecimentos sobre o Combate à Droga para Jovens”, com o objectivo 
de reforçar a compreensão dos estudantes sobre o flagelo da droga e elevar a sua 
consciência sobre a luta contra a droga. Importa referir o “Concerto Juvenil de Combate 
a Drogas de Macau”, um evento principal da série de actividades. Este concerto, 
subordinado ao tema “Pôr em acção a ideia de lutar contra a droga, construindo um 
mundo sem drogas para jovens”, teve lugar no dia 3 de Dezembro de 2005, pelas 20H00, 
no Pavilhão Polidesportivo do Instituto Politécnico de Macau, contando com a presença 
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de Liu Yuejin, subchefe do Departamento de Combate à Droga do Ministério de 
Segurança Pública da República Popular da China, que referiu no seu discurso que os 
resultados das acções de combate à droga são decisivos para a riqueza do país, a 
prosperidade da Nação e o progresso da sociedade. Esta iniciativa, realizada com o 
apoio do IAS, revela a importância dada pelo Governo da RAEM aos trabalhos de 
combate à droga, assim como a participação activa dos jovens de Macau na luta contra 
a droga e o seu forte sentido de responsabilidade social, contribuindo do mesmo modo 
para consciencializar a população de Macau sobre a prevenção e o combate à droga.  

O concerto contou com a actuação de muitos cantores famosos da China 
Continental, Hong Kong, Macau e Taiwan, incluindo Miriam Yeung, Alex Fong, Vangie 
Tang, Teresa Fu, Red Noon, Fang Hua Shi Ba, A Niu (Chen Qing Xiang) e C-Plus. 
Nessa noite, Miriam Yeung como embaixadora anti-droga de Macau, liderou as outras 
“estrelas”, protagonizando bons espectáculos à audiência. Foram atribuídos a todos os 
cantores um trofeu “Estrela Anti-Droga” pela entidade organizadora. Além disso, uma 
canção anti-droga, de criação local, foi estreada pelos seus autores, alunos do ensino 
superior. O evento foi muito animado, ao qual assistiram cerca de 3.000 jovens e 
adolescentes. 

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

 

Teste de alcatrão do tabaco, novo programa do Centro de Apoio à Educação para o Combate ao Abuso de Drogas 

 

O Centro tem por objectivo reforçar a divulgação da mensagem sobre a prevenção 
da toxicodependência, promover a generalização das acções educativas na área de 
combate à droga e disponibilizar à população mais um canal para obter informações 
sobre drogas. Em 2005, um total de 1.368 pessoas visitaram o Centro por iniciativa 
própria ou através da organização de associações e escolas. Por outro lado, o Centro tem 
sido apetrechado com um maior número de livros, revistas, instrumentos didácticos 
relacionados com o combate à droga para satisfazer a necessidade dos utentes. A fim de 
divulgar mais amplamente as informações contra a droga, o Centro publica 
periodicamente um boletim, transmitindo as informações mais recentes para os diversos 
serviços governamentais, associações, escolas e instituições de solidariedade social. 

(6) Trabalho de sensibilização sobre o combate à droga 
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Site anti-drogas, lançado em 2005 
 

Em 2005, o trabalho de sensibilização sobre o combate à droga foi desenvolvido 
não só através da exibição dos filmes de curta metragem na televisão e da transmissão 
de mensagens pela rádio no Dia Internacional de Luta contra a Droga e no período das 
férias de Verão, de Natal e do Ano Novo Lunar, como também através da colocação de 
mensagens anti-drogas nos écrans publicitários instalados nas zonas mais 
movimentadas da cidade e nos autocarros. Relativamente ao trabalho de sensibilização 
nas zonas de alto risco, foram afixados cartazes fluorescentes nos diversos 
estabelecimentos de diversão de Macau, reforçando assim, a divulgação de informações 
sobre a punição e o apoio prestado no âmbito de combate à droga, de modo a elevar a 
precaução dos jovens contra o abuso de drogas. Para acompanhar o desenvolvimento 
social, nesse ano foi lançado oficialmente o site anti-drogas -  www.antidrugs.gov.mo, 
em que as informações sobre o combate à droga em Macau são periodicamente 
actualizadas, de modo a que a população possa adquirir oportunamente as informações 
mais recentes. Além disso, foram imprimidas mensagens sobre o combate à droga e a 
saúde em duas viaturas do IAS, no sentido de as espalhar por todos os cantos da 
comunidade. Entretanto, a “Linha Aberta” para o combate à droga 781791, instalada 
pela DPP do IAS, continuou a prestar à população serviços de consulta e de apoio. 

(7)  Actividades de grande envergadura de combate à droga 

* Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas 

 
Cerimónia de inauguração das actividades comemorativas do Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico 
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Ilícito de Drogas 2005 
 

Para assinalar o Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, 26 
de Junho, em 2005, o IAS desenvolveu, conjuntamente, com mais de 10 instituições 
governamentais e não governamentais uma actividade comemorativa de grande 
envergadura, cujo tema foi “Valorize-se. Faça escolhas saudáveis”. Este evento teve 
lugar no dia 26 de Junho, das 15H00 às 21H00, no Largo do Senado, com a finalidade 
de divulgar melhor as informações sobre a prevenção primária, aumentando o 
conhecimento e a atenção da população em relação à problemática da droga. Entre as 
16H00 e as 17H30, realizaram-se espectáculos diversificados, nomeadamente, canções, 
danças, música moderna, dança de Hip Hop e salto à corda, com a participação da 
Escola Primária Baptista, da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de 
Macau, do Instituto de Magia de Macau, da Associação de Estudantes da Universidade 
de Ciência e Tecnologia, da Sheng Kung Hui, da Associação de Dança Aeróbica e de 
outras organizações sociais. Os espectáculos foram aplaudidos entusiasticamente pelo 
público, dada a grande qualidade de execução dos seus artistas. 

 
Actuação de alunos de escolas primárias no espectáculo comemorativo do Dia Internacional Contra o 

Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas 
 

Entre as 20H00 e as 21H30, teve lugar o concerto nocturno de combate à droga, 
em que foi realizada a cerimónia de lançamento do site anti-drogas de Macau. O evento 
foi especialmente virado para a juventude e teve como convidados os jovens cantores de 
Hong Kong e Macau, nomeadamente At Seventeen e Endy Chow, os quais juntaram-se 
aos jovens espectadores para a realização de jogos interactivos, o que tornou a 
actividade muito animada. Os cantores aproveitaram ainda a ocasião para transmitir a 
mensagem sobre o combate à droga, de modo a reforçar o conhecimento dos jovens 
sobre o problema do abuso de medicamentos, encorajando-os a valorizarem a vida e 
optarem pela saúde.  

 

* Campanha sem Tabaco   
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Promoção de campanha sem tabaco na comunidade 

Para assinalar o Dia Mundial sem Tabaco, 31 de Maio, ao longo do ano 2005, o 
IAS desenvolveu em colaboração com os Serviços de Saúde, o Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais e a Associação dos Jovens Cristãos de Macau uma série 
de actividades nas escolas, bairros comunitários e instituições. Mais de 8.000 alunos 
provenientes de 22 escolas primárias e secundárias de Macau participaram no programa 
“Meio Escolar sem Tabaco” e a convite dos assistentes sociais das escolas e dos 
trabalhadores relacionados, os alunos assinaram a “Declaração sem Tabaco” e 
organizaram o “Grupo de Formação de Embaixadores Sem Tabaco”. Além disso, foi 
ainda implementado nos parques e centros de actividades a cargo do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais o Plano de Promoção do Ambiente Saudável e Sem 
Fumo nos Bairros, com o objectivo de ajudar os jovens a conhecerem melhor os 
malefícios do tabaco e aprender como rejeitar as tentações, através de iniciativas 
interactivas. 

 

Nova edição da campanha “Local de trabalho sem tabaco” 
 

Entre Setembro e Dezembro de 2005, os Serviços de Saúde e o IAS reactivaram a 
campanha “Local de Trabalho Sem Tabaco”, aproveitando esta ocasião para promover a 
cultura sem tabaco junto das diversas camadas sociais, com vista a transformar Macau 
numa “cidade saudável” sem tabaco. O lema da iniciativa foi “Ambiente fresco dá vigor, 
saúde, alegria e eficácia de trabalho”. Esta iniciativa teve por objectivo convidar os 
trabalhadores dos diversos serviços a assinarem a carta de adesão, em que se 
comprometeram a participar na construção de um ambiente de trabalho sem tabaco, no 
sentido de tornar o ar do local de trabalho mais puro, assegurando assim a boa saúde 
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física e espiritual dos trabalhadores e a imagem saudável dos serviços. Cerca de 6.000 
trabalhadores de 48 serviços públicos e universidades e de 3 entidades comerciais 
privadas participaram nesta iniciativa. 

* Actividades “Jovem Saudável” 

 

Apoio à instituição particular no desenvolvimento da actividade anti-drogas “Jovem Saudável” 
 

Em 2005, o IAS, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e o 
Instituto do Desporto (ID) continuaram a cooperar com a Associação de Beneficência 
Sin Meng para desenvolver, conjuntamente, a série de actividades “Jovem Saudável”, 
destinada a sensibilizar os jovens sobre o flagelo da droga e aumentar o seu 
conhecimento sobre a sociedade e o serviço social. A série de actividades “Jovem 
Saudável 2005” teve lugar entre Abril e Outubro, tendo sido organizado um total de 5 
acções: “Concurso de Salto à Corda”, “Actividade para Pais e Filhos - Radiante de 
Alegria”, “Visita aos Serviços Sociais”, “Campo de Treino - Esforços Unânimes” e 
“Concerto dos Amigos Saudáveis”. 

Estas actividades apresentaram características originais, sendo todas destinadas a 
criar mais oportunidades para a participação dos jovens voluntários nos serviços sociais 
e na divulgação de informações sobre a vida saudável sem droga e a vida positiva. As 
actividades tiveram como principais destinatários os jovens e adolescentes, mas na 
“Actividade para Pais e Filhos – Radiante de Alegria” integraram ainda os encarregados 
de educação com o objectivo de consolidar as boas relações entre pais e filhos. A 
actividade “Concerto dos Amigos Saudáveis” teve lugar na Doca dos Pescadores, pelas 
18H30 do dia 22 de Outubro e contou com a participação de mais de 3.000 jovens e 
outros cidadãos. A par disso, foram convidados famosos cantores de Hong Kong, 
nomeadamente Richie Ren, Daniel Chan e Emme Wong, bem como de Macau para 
actuarem no palco e divulgar as mensagens de saúde e de combate à droga. O concerto 
terminou com um ambiente bastante animado. 

(8)  Plano Premiador para Acções de Combate à Droga para Jovens 

Para encorajar mais jovens a participarem em acções de educação e divulgação 
contra a droga, bem como estimulá-los a prestarem maior atenção e apoio ao trabalho 
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de combate à droga, promoveu-se a 2.ª edição do “Plano Premiador para Acções de 
Combate à Droga para Jovens”. Um total de 7 associações de jovens participaram nesta 
iniciativa. Todas as associações participantes fizeram desenvolver os espíritos activo, 
criativo e de equipa dos jovens, mostrando bastante activas na realização de acções 
anti-drogas, com características diversificadas, em escolas e bairros comunitários, 
nomeadamente, gravações anti-drogas em DV e vários concursos como: Graffiti, 
fashion design, design de T-shirt, competição desportiva, design da página electrónica 
anti-droga, design de sapatilhas de ginástica brancas, concepção do slogan e dos 
cartazes anti-droga, canções com letras adaptadas, danças, etc. 

(Quadro 5) Actividades organizadas em 2005 por diversas associações na implementação do “Plano 
Premiador para Acções de Combate à Droga para Jovens” 

Instituição participante Designação da actividade 

1.Serviço Comunitário da Areia Preta da União Geral 

das Associações dos Moradores de Macau  

Série de Actividades de combate à droga - Corte, 

Lavagem e Secagem de Cabelo 

2.Associação de Estudantes da Escola Secundária de 

Hou Kong  

Série de Actividades de Combate à Droga “Depois da 

Vida Sem Drogas” 

3.Associação de Dança Aeróbica de Macau Dança de combate à droga - Uma Vida Magnífica 2004

4. Associação dos Jovens Cristãos de Macau Nova Geração de Combate à Droga 

5. Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng 

Kung Hui 

Peritos em combate à droga 

6.Centro de Serviço Comunitário de Mong-Há da 

União Geral das Associações dos Moradores de Macau 

(*Conquistou o Prémio da Melhor Actividade de 

Combate à Droga) 

Série de Actividades “Nova Geração de combate à 

droga – Juntos construímos uma era nova” 

7.Associação de Literatura Cristã de Macau  

(*Conquistou o Prémio da Actividade de Combate à 

Droga com a Maior Criatividade) 

Publicação do Livro Combate à Droga com o 

Evangelismo em Macau 

 

Cerimónia de Prémio do Plano Premiador para Acções de Combate à Droga para Jovens de 2005 

 
Em 8 de Outubro de 2005 teve lugar a Cerimónia de Entrega de Prémios deste 
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Plano, em que o Centro de Serviço Comunitário de Mong-Há da União Geral das 
Associações dos Moradores de Macau e a Associação de Literatura Cristã de Macau 
receberam respectivamente o Prémio da Melhor Actividade de Combate à Droga e o 
Prémio da Actividade de Combate à Droga com a Maior Criatividade. Além disso, ainda 
se desenvolveram jogos de tendinhas, uma exposição e um convívio nocturno. 

(9)  Apoio a instituições particulares na promoção de actividades contra a 
droga 

Em 2005, o IAS continuou a prestar apoio técnico e financeiro às associações e 
instituições particulares a desenvolverem actividades comunitárias contra a droga, a fim 
de reforçar o trabalho comunitário de prevenção primária. A par disso, continuou ainda 
a conceder apoio financeiro regular e irregular ao Centro Comunitário de Juventude da 
Associação dos Jovens Cristãos de Macau para o seu funcionamento e para o 
desenvolvimento dos serviços na zona norte de Macau. Em 2005, o IAS prestou apoio 
financeiro no valor de MOP269.600 a um total de 14 actividades desenvolvidas por 4 
instituições particulares de solidariedade social (Ver Quadro 6), com temas relacionados 
com a prevenção primária, o combate ao tabagismo e o crescimento de jovens. 

(Quadro 6) Actividades desenvolvidas por diversas organizações sociais em 2005 
Designação da organização/ instituição Designação de actividade 

Embaixador sem Droga 

Plano de Treino do Líder de Embaixadores sem Tabaco

As Pequenas Coisas da Vida 

Investigação da Situação do Uso de Tabaco entre os 

Estudantes do Ensino Secundário de Macau            

Conhecimentos Básicos sobre a Vida Sadia 2005        

Grupo de Combate à Droga da YMCA 

Concurso de Adaptação de Letras de Canção contra a 

Droga 

 

 

 

 

Associação dos Jovens Cristãos de Macau 

Nossa Música Temática 2005 

Macau saudável e cheio de vitalidade 

Concurso Inter-escolar de Conhecimentos Básicos 

Contra o Tabagismo  

Associação de Abstenção do Fumo e da Protecção de 

Saúde 

Dia de Macau Contra o Tabagismo  

Associação de Beneficência Sin Meng Série de Actividades “Jovem Saudável” 

Direcção de Associação de Beneficência Lin Fong de 

Macau 

Actividades em Memória de Lin Ze Xu 
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2. Divisão de Tratamento e Reinserção Social (DTRS) 

Tem por principal função fornecer aos toxicodependentes serviços de 
desintoxicação voluntária e de reabilitação, bem como gerir o Complexo de Apoio a 
Toxicodependentes e conceder apoio técnico e financeiro 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. 

Em 2005, a DTRS aperfeiçoou e reforçou principalmente a qualidade dos serviços 
de desintoxicação; aumentou a eficácia do tratamento; desenvolveu com grandes 
esforços o trabalho de prevenção da transmissão de doenças infecto-contagiosas entre 
os consumidores de drogas, a fim de controlar eficazmente a propagação do VIH/SIDA; 
implementou a título experimental o plano de tratamento de manutenção para a redução 
de danos, introduzindo a terapia de manutenção com buprenorfina e metadona; colocou 
à disposição dos utentes afectados pelas doenças infecto-contagiosas um grupo de 
pessoal com formação específica para prestar aconselhamento emocional e efectuar o 
encaminhamento para tratamento médico. No aspecto do estudo clínico na consulta 
externa, estudou e avaliou de modo sistemático o serviço de terapia de manutenção com 
naltrexon, e começou a aplicá-lo no segundo semestre de 2005, com vista a reforçar a 
prevenção da recaída dos reabilitados da toxicodependência. Relativamente à prestação 
de serviços, prolongou temporariamente o horário de funcionamento, prestando aos 
pacientes da consulta externa serviços de tratamento com medicamentos nos sábados, 
domingos e feriados, de modo a assegurar os diversos tipos de terapia de manutenção. 
No aspecto da optimização do serviço, a DTRS continuou a aperfeiçoar a gestão dos 
serviços de internamento e obteve com êxito a certificação do Sistema de Gestão da 
Qualidade ISO9001:2000, tendo deste modo, elevado significativamente a qualidade 
destes serviços. No que respeita ao apoio prestado às instituições particulares de 
desintoxicação, já concluiu a avaliação da gestão e do sistema financeiros das 
instituições subsidiadas e, com base nos resultados obtidos, planeou e aperfeiçoou as 
medidas concretas para ajudar estas instituições a estabelecerem um sistema de gestão 
financeira unificado e uma ordem de gestão financeira eficaz, rigorosa e prudente. 
Igualmente, desenvolveu o trabalho de reconstrução da Secção Masculina do Desafio 
Jovem, re-planificou e realizou obras de remodelação das antigas instalações do Centro 
de Acção Social de Nossa Senhora de Fátima, do IAS, para ali instalar o Centro para a 
Reabilitação de Toxicodependentes, da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau.  
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(1) Complexo de Apoio a Toxicodependentes 

 
Entrada do Complexo de Apoio a Toxicodependentes 

 

O Complexo entrou em funcionamento em Outubro de 2002, com o objectivo de 
diversificar os serviços de desintoxicação prestando diversas modalidades de tratamento. 
Encontram-se disponíveis no Complexo consultas externas, internamento de curta 
duração e actividades recreativas para reabilitados. Para além do apoio 
sócio-psicológico o Centro também disponibiliza serviços médicos, tais como, análise 
de sangue e de urina, encaminhamento para consultas específicas, 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: 

 

Sala de espera do Complexo de Apoio a Toxicodependentes 

 

Em 2005, foram acompanhados 358 utentes (Ver Figura 1), dos quais 85 eram casos 
novos, número que foi semelhante ao de 2004. Em 2005, o número total dos utentes dos 
diversos serviços prestados pela consulta externa atingiu os 19.181, um aumento de 
79% em relação ao ano anterior (Ver Figura 2). Entre os serviços prestados, os cuidados 
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de enfermeiros registaram maior aumento, sendo aproximadamente 8 vezes maior do 
que no ano anterior. Isto se deveu ao aumento dos trabalhos referentes à análise de urina, 
ao exame para a detecção de doenças infecto-contagiosas, à implementação do 
programa para a terapia de manutenção. Em Julho de 2005, deu-se início ao novo 
serviço de aconselhamento destinado aos utentes afectados por doenças 
infecto-contagiosas. Até ao fim do ano, registou-se um total de 560 ocasiões em que se 
prestou o serviço em questão.  

 
Pedido de apoio ao Complexo de Apoio a Toxicodependentes em 2005 

 
(Figura 1) Em 2005 registaram-se 358 casos de pedidos de apoio ao Complexo de Apoio a Toxicodependentes, 

sendo 85 casos novos, situação esta análoga à de 2004. 

 

 
(Figura 2) Em 2005 o número total de prestação de serviços foi quase 8 vezes maior do que o de 2004. Este 

aumento deveu-se principalmente ao apoio prestado pelos trabalhadores sociais e pelos enfermeiros, assim como 

ao aconselhamento especial solicitado em virtude de doenças infecto-contagiosas. 
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Avaliação da situação dos tratamentos: 

No que se refere à administração clínica de medicamentos, foi aplicado a título 
experimental o tratamento de substituição com metadona no caso em que tanto o 
tratamento na consulta externa como o internamento seja inadequado aos consumidores 
de droga afectados pelo vírus VIH. 

 
Desenvolvimento do projecto de tratamento com metadona 

 

Em 2005, o Complexo realizou 14.609 vezes de uroscopia para os utentes do 
serviço de desintoxicação, um aumento de 127% em relação ao ano anterior. Para os 
utentes que sofrem de doenças infecto-contagiosas prestaram-lhes diversos tipos de 
exames físico e de detecção de doenças infecto-contagiosas, tendo o número total dos 
utentes sujeitos a exame médico atingido os 1.790, ou seja, um aumento de 32% em 
relação a 2004, batendo o recorde dos anos anteriores. Este serviço tem permitido aos 
utentes sujeitos à desintoxicação terem mais oportunidades para receber o exame 
necessário, e tem reforçado a vigilância e controlo da propagação de doenças 
infecto-contagiosas. De entre os utentes afectados por doenças infecto-contagiosas, a 
maioria deles sofriam de hepatite B ou de hepatite C, e dentre estes, mais de 70% 
sofriam de hepatite C. Em 2004, registou-se um aumento considerável do número de 
casos afectados pelo VIH/SIDA devido à partilha de seringa para o consumo de drogas, 
mas em 2005 esta situação melhorou ligeiramente. Da análise dos casos acompanhados 
nas consultas externas, verificaram-se apenas 7 utentes seropositivos. Segundo dados 
dos Serviços de Saúde, em 2005 registou-se um total de 10 casos afectados por 
VIH/SIDA devido ao consumo de drogas, tendo os diversos indicadores apresentado 
valores inferiores aos de 2004. A DTRS já desenvolveu acções de sensibilização e 
prevenção necessárias, cooperando com instituições particulares de desintoxicação no 
sentido de levar aos consumidores de droga a conhecerem as medidas preventivas 
correctas e o risco decorrente da troca de seringas e da prática de sexo inseguro. 
Entretanto, para se lidar com utentes afectados por VIH/SIDA, foram constituídos 
grupos de trabalhos especiais para a prestação de serviços de aconselhamento e de 
encaminhamento, de modo a minimizar os danos causados por estes utentes à 
comunidade ou a seus familiares. 

 (Os dados relativos aos casos de desintoxicação e as estatísticas detalhadas sobre 
as doenças infecto-contagiosas e as respectivas análises podem ser consultadas no 

  50



capítulo relativo à investigação e estudos do presente relatório.) 

Apoio sócio-psicológico e de reinserção social: 

O número de casos atendidos pelo Complexo em 2005 superou os registados em 
2004, representando um subida de 37% (Ver Figura 2). Como o número dos casos 
afectados por VIH/SIDA em 2004 aumentou significativamente e em 2005 continuaram 
a ser descobertos novos casos deste género, os assistentes sociais do serviço de consulta 
externa tiveram de prestar aconselhamento e apoio mais profundo, mobilizando e 
estimulando os pacientes a receberem o tratamento, bem como reforçando o apoio aos 
pacientes através do desenvolvimento de diversos tipos de terapia de manutenção. 

Desintoxicação por internamento de curta duração: 

Em 2005 deram entrada na Unidade Primária de Tratamento (UPT) 106 pessoas, 
sendo 88 do sexo masculino e 18 do sexo feminino. Para reforçar a gestão 
administrativa e optimizar continuamente a qualidade dos serviços, resolveu 
implementar nos serviços de desintoxicação o sistema de gestão da qualidade ISO. Para 
o efeito, desenvolveu-se uma série de preparativos para melhorar o serviço de 
desintoxicação, definir normas de avaliação e criar um mecanismo de gestão. Em 
Outubro de 2005, foi-lhe atribuída a certificação pela BSI, passando a ser a primeira 
subunidade do IAS que obteve a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade 
ISO9001:2000. No processo do desenvolvimento deste sistema, diversos indicadores de 
qualidade do serviço registaram um aumento significativo; tanto a sua taxa de 
internamento como a de transferência de casos conseguiram corresponder às exigências 
de qualidade estabelecidas; e durante o ano, a taxa de sucesso ultrapassou 80% e a taxa 
de satisfação dos utentes atingiu 89%. 

 

Quarto dos utentes da Unidade Primária de Tratamento 
 

 

 

 

 

 

 

Comparação do trabalho realizado pelo Complexo de Apoio a Toxicodependentes nos últimos 5 anos 
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(Figura 3)  A partir de 2001, a média do número dos novos utentes registados anualmente é aproximadamente de 80, 

não se verificando grande mudança nestes últimos 5 anos. Contudo, o número total de utentes acompanhados registou 

um aumento relativamente grande em 2003, passado de 255 para 358. Isto porque o Complexo de Apoio a 

Toxicodependentes entrou oficialmente em funcionamento em Outubro de 2002, e nos últimos três anos, o número 

total dos utentes manteve-se aproximadamente de 350 por ano. 

 
------- 

 
Prestação de serviços pelo Complexo de Apoio a Toxicodependentes 

 

(Figura 4)  O número total de vezes da prestação de serviços registado nos últimos anos sofreu um aumento, sendo o 

do ano de 2005 o mais evidente. Todavia, o número total de utentes dos últimos anos não sofreu grande mudança. O 

aumento significativo da prestação de serviços deveu-se principalmente no aumento de tipos de serviços beneficiados 

por cada utente. É de notar que desde a promoção em 2005 do serviço de terapia de manutenção que requer a 

prestação de tratamento diário aos utentes, registou-se um aumento considerável do volume de trabalho dos 

profissionais de saúde da Consulta Externa. 

 
 
Projectos desenvolvidos pelo Complexo de Apoio a Toxicodependentes em 
2005 

1.  Reforço do trabalho de prevenção e tratamento da infecção por VIH/SIDA e 
de outras doenças infecto-contagiosas associadas ao consumo de drogas 

  52



 
Análise à urina 

1) Monitorização e avaliação: Para reforçar a detecção de doenças 
infecto-contagiosas junto dos consumidores de drogas, a DTRS aumentou a frequência 
de submissão dos utentes consumidores de drogas ao exame médico, realizando testes 
de três em três meses. Também adquiriu reagentes que permitam a detecção rápida de 
VIH/SIDA e de hepatite C, no sentido de aumentar as amostras sujeitas à análise e 
reduzir os custos de exame. Em 2005 um total de 629 utentes efectuaram o exame, 
correspondendo a um aumento de 200% em relação a 2004. 

2)  Plano para a realização da terapia de manutenção com o objectivo de reduzir 
os danos causados pela droga: No início de 2005, o Complexo começou a aplicar a 
terapia de manutenção com buprenorfina nos utentes afectados por doenças 
infecto-contagiosas, e em Outubro de 2005, começou oficialmente a desenvolver o 
plano de tratamento com metadona nos utentes com doença crónica ou que não sejam 
aptos para receber tratamento na consulta externa. A implementação deste plano permite 
ajudar os utentes que não possam abandonar imediatamente o vício, a reduzirem o seu 
consumo de drogas, diminuindo o risco de partilha de seringa e fornecer-lhes condições 
básicas para uma vida normal. Em articulação com este serviço, o Complexo começou a 
prolongar no início de 2005, o horário de funcionamento, passando a fornecer serviços 
fora das horas de expediente, nos sábados e domingos, bem como nos feriados, de modo 
a que os utentes submetidos à terapia de manutenção possam receber todos os dias o 
tratamento com medicamentos. 

3)  Formação de pessoal especializado: Para reforçar o aconselhamento emocional 
aos utentes afectados por doenças infecto-contagiosas e estimulá-los a aceitarem 
activamente o exame e o tratamento, é necessário ter trabalhadores com habilidades e 
formação específicas. Para o efeito, entre 4 e 30 de Abril de 2005, a DTRS enviou um 
enfermeiro-graduado ao Complexo de Tratamento de VIH/SIDA e a outras unidades 
prestadoras do serviço de prevenção de Hong Kong para fazer estágio e participar em 
cursos de formação, de modo a aumentar o seu conhecimento na área de 
aconselhamento e apoio a utentes que sofrem de doenças infecto-contagiosas. 

4)  Plano de apoio ao aconselhamento emocional e acompanhamento social aos 
utentes afectados por doenças infecto-contagiosas: A DTRS dispõe de enfermeiros 
responsáveis pelo aconselhamento, acompanhamento, registo e estatística de utentes 
afectados por VIH/SIDA, pela coordenação com os Serviços de Saúde no 
acompanhamento e encaminhamento dos utentes para tratamento médico. Além disso, 
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estes enfermeiros também colaboraram com os assistentes sociais da DTRS no sentido 
de constituir um grupo de trabalho, incumbido de prestar apoio económico urgente e 
serviço de acompanhamento social aos utentes afectados por VIH. 

5)  A DTRS prestou apoio às instituições particulares de desintoxicação na 
recepção de utentes afectados por VIH, que necessitem de cuidados permanentes. 
Prestou ainda apoio financeiro às instituições particulares para desenvolverem o serviço 
de apoio extensivo ao exterior destinado à redução de danos, recolhendo seringas 
abandonadas nos diversos bairros comunitários. Segundo as estatísticas, anualmente 
recolhem-se quase mil seringas abandonadas. 

6)  A DTRS organizou palestras periódicas e cursos de formação sobre as técnicas 
de prevenção e de enfermagem para trabalhadores das instituições particulares e para os 
utentes sujeitos ao tratamento da toxicodependência. 

 

2.  Prestação de serviços de qualidade 

 
Obtenção de certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO9001 pela Unidade Primária de 

Tratamento do Complexo de Apoio a Toxicodependentes. 
A fim de elevar a qualidade do serviço de tratamento da toxicodependência, a 

Unidade Primária de Tratamento do Complexo de Apoio a Toxicodependentes obteve 
com êxito, em Outubro de 2005, a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade 
ISO9001:2000, cujo âmbito abrange duas partes - o tratamento médico e a acção social, 
referindo-se concretamente ao procedimentos dos serviços, avaliação sócio-psicológica, 
diagnóstico médico e fisiológico, tratamento com medicamentos, gestão médica, 
tratamento de crise, aconselhamento sócio-psicológico, gestão da vida diária dos utentes 
internados, envolvendo trabalhadores de diversas áreas, tais como médicos, enfermeiros, 
assistentes sociais e até reabilitados da toxicodependência. A implementação deste 
sistema de gestão permite normalizar o serviço de desintoxicação, reforçar a segurança 
de vida dos utentes e aumentar o eficácia de tratamento. Com os esforços dos 
trabalhadores do Complexo, a qualidade do serviço elevou-se significativamente. 
Através de um programa de serviço bem definido, da divisão clara de competência e de 
responsabilidade, e com base no feed-back dos utentes e nos indicadores de qualidade, 
permitiu-se garantir a gestão de qualidade e a optimização contínua dos serviços. A 
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obtenção da certificação internacional representa que o serviço de desintoxicação e 
reabilitação de Macau já atingiu um novo patamar. 

(2) Apoio ao serviço de desintoxicação das instituições particulares 

 Para ajudar as instituições particulares de desintoxicação a tornarem os seus 
serviços especializados, elevarem o seu nível técnico e a sua qualidade de serviço, o 
IAS não só lhes presta apoio financeiro, mas também apoio técnico especializado e 
formação. A par disso, também coordena os seus serviços, realizando, periodicamente 
reuniões conjuntas e workshops para os respectivos assistentes sociais, a fim de 
promover a cooperação entre os serviços governamentais e as instituições particulares e 
elevar a especialização dos serviços de desintoxicação. 

(Quadro) Dados sobre os serviços prestados pelas instituições particulares subsidiadas em 2001-2005 

N.º de utentes dos serviços Tipo de instituições 

2001 2002 2003 2004 2005 

Equipamento de 

desintoxicação e 

Reabilitação 

145 110 138 119 117 

Serviço de 

desintoxicação 

extensivo ao exterior 

508 508 557 579 1.571 

Associação de Apoio 

Mútuo aos 

Reabilitados 

78 80 90 101 112 

Serviço de abstinência 

do vício de tabaco 

--- --- --- --- 277 

Total 731 698 785 799 2.079 

* Face à duplicação de casos atendidos e acompanhados por diversas instituições, o número total das 
pessoas aqui indicadas inclui também os casos duplicados. 
 

Em 2005, o IAS prestou apoio financeiro e técnico a um total de 9 
instituições/associações particulares de natureza não lucrativa, incluindo 4 lares de 
desintoxicação, 1 residência temporária, 1 organização de apoio mútuo de reabilitados, 
2 serviços extensivos ao exterior e 1 serviço de desintoxicação por consulta externa. 
Entre 2001 e 2005, o número total de utentes dos serviços das instituições particulares 
de desintoxicação aumentou sem cessar. Em 2005 instalou-se um novo serviço de apoio 
extensivo ao exterior para jovens consumidores de drogas, desenvolvendo o trabalho de 
redução de danos e de aconselhamento a jovens toxicodependentes. Além disso, ainda 
foi criado o serviço de abstinência do vício de tabaco através de consulta externa, 
prestando serviço de tratamento e aconselhamento gratuito aos utentes com vontade de 
abster-se do vício. 

Apoios concedidos pelo IAS a instituições particulares ao longo dos anos 
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O IAS sempre se baseou em necessidades concretas para fazer avaliações e 
actualizações justas na sua política de concessão de subsídios às instituições de 
desintoxicação. Durante o ano de 2005, no tocante aos subsídios regulares e aos apoios 
financeiros para equipamentos e outras actividades, o montante foi superior ao de 2004. 
O seu apoio foi destinado principalmente ao melhoramento do funcionamento das 
instituições, à intensificação da promoção das actividades diversificadas, ao aumento 
dos subsídios regulares, nomeadamente para a criação de serviços de acompanhamento 
no exterior, ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do serviço de abstinência gratuita do 
vício de tabaco e ao aumento do vencimento dos trabalhadores de instituições 
particulares. Quanto ao subsídio para actividades, em 2005, o IAS subsidiou um total de 
58 acções relativas à prevenção e combate à droga e ao tratamento e reabilitação da 
toxicodependência, tais como a promoção do plano de redução de danos junto de jovens 
consumidores de drogas nas ruas, prestação de apoio financeiro aos trabalhadores para 
participarem em seminários regionais ou internacionais sobre o combate à droga, a 
organização de actividades de formação especializada aos trabalhadores da linha da 
frente na área de desintoxicação, a implementação de diversas acções anti-drogas e a 
organização de actividades alusivas aos Jogos da Ásia Oriental. No aspecto do subsídio 
para equipamentos, este ano apoiou três subunidades de duas instituições particulares de 
desintoxicação a aperfeiçoarem instalações de serviço, sendo a situação concreta o 
seguinte: apoiou no planeamento e na reconstrução de um equipamento de 
desintoxicação destinado aos jovens; apoiou na mudança, na remodelação das novas 
instalações e na aquisição de  equipamentos necessários a um lar de desintoxicação; 
apoiou na remodelação das novas instalações e na aquisição de equipamentos a uma 
unidade de serviço de apoio extensivo ao exterior para jovens toxicodependentes. 
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(3)  Trabalho e actividades especiais 

Reforço do serviço externo para a promoção das acções de sensibilização e 
desenvolvimento do serviço externo para jovens toxicodependentes 

 
Prestação do serviço médico e de enfermagem numa instituição particular 

 

A fim de controlar eficazmente a propagação de doenças infecto-contagiosas entre 
os consumidores de drogas, em 2005, a DTRS continuou a colaborar activamente com 
diversas instituições particulares de desintoxicação, deslocando-se às zonas de alto risco 
para sensibilizar os consumidores de drogas sobre o risco da contaminação de doenças e 
dar-lhes a conhecer diversos métodos e medidas preventivas. Além disso, a DTRS tem 
enviado periodicamente trabalhadores aos pontos de serviço de apoio extensivo ao 
exterior para desenvolver actividades de educação e sensibilização e prestar serviços de 
consulta, de modo a assegurar o controlo da propagação de doenças infecto-contagiosas. 

No que respeita ao serviço de apoio extensivo ao exterior para jovens 
consumidores de drogas, em 2005, a DTRS começou a prestar apoio financeiro à 
Secção de Serviço Extensivo ao Exterior da Confraternidade Cristã Vida Nova de 
Macau na elaboração do plano de serviço e no desenvolvimento de diversas actividades, 
a fim de fornecer aos jovens que consomem drogas ou que se encontram em risco de 
aquisição daquele vício, diversas informações sobre o efeito negativo do abuso de 
drogas e transmitir-lhes os métodos para a redução de danos. Para reforçar o resultado 
do trabalho desta equipa, a DTRS organizou um curso de formação especializado para 
seus trabalhadores, concedendo subsídios para participarem em estágios e cursos de 
formação em instituições de serviço congéneres em Hong Kong, com a finalidade de 
elevar a eficiência e a qualidade do seu trabalho. A par disso, realizou periodicamente 
reuniões com os membros do conselho de administração das  instituições e seus 
trabalhadores, prestando-lhes orientações técnicas e avaliando o resultado dos trabalhos 
desenvolvidos. 

Continuação do apoio às instituições particulares na melhoria do seu serviço e 
reforço do respectivo trabalho de controlo 

Para reforçar a gestão das instituições particulares de desintoxicação e elevar a 
eficácia dos seus serviços, o IAS efectuou uma avaliação do regime de contabilidade e 
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da gestão financeira das instituições particulares subsidiadas. De acordo com os 
respectivos resultados, resolveu criar um regime/sistema financeiro unificado para ser 
aplicado nas instituições particulares no sentido de aperfeiçoar o seu trabalho de 
controlo interno da gestão financeira. Para o efeito, resolveu organizar cursos de 
formação para os trabalhadores das instituições, com o objectivo de elevar a eficácia da 
gestão das instituições e apoiá-las a profissionalizar os seus serviços. 

Apoio ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho da consulta externa de 
desabituação tabágica 

Para promover as instituições/associações particulares a desenvolverem o serviço 
de desabituação tabágica e reforçar a sensibilização dos fumadores sobre os 
conhecimentos relativos aos efeitos do tabagismo, o IAS concedeu, a partir de Fevereiro 
de 2005, apoio financeiro à Associação de Beneficência Au Hon Sam para desenvolver 
o serviço de consulta externa gratuita de desabituação tabágica, prestando-lhe 
orientações e recomendações técnicas no desenvolvimento do serviço em questão, e 
efectuando com a mesma avaliações sobre a eficácia do serviço prestado. Como o 
serviço de desabituação tabágica envolve tratamento médico e avaliação de casos, a 
DTRS realizou várias reuniões técnicas com a Associação e forneceu-lhe medicamentos 
e apoio na elaboração do programa do serviço. Desenvolvido há um ano, o serviço de 
consulta externa tem-se tornado cada vez mais maduro e estável, disponibilizando 
programa de tratamento adequado a um total de 277 fumadores com vontade de se 
absterem deste vício, construindo uma boa base para o seu desenvolvimento posterior. 

Cursos de formação especializada/ palestras/ actividades 

1)  4.ª Edição do Curso de Diploma de Nível Elementar para Trabalhadores na 
Área de Desintoxicação 

 
Orientadora e formandos do curso 

 

Para aumentar os conhecimentos e as técnicas dos trabalhadores das instituições 
particulares sobre a prevenção e tratamento da toxicodependência, no sentido de elevar 
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a qualidade e a eficácia do serviço de desintoxicação, o IAS organizou, entre 10 de 
Março e 14 de Abril de 2005, a 4.ª Edição do Curso de Diploma de Nível Elementar 
para Trabalhadores na Área de Desintoxicação, cujo orientadores foram o chefe da 
DTRS, assistentes sociais experientes e médicos. Este curso foi composto por 10 
sessões, cujo conteúdo integrou os seguintes temas: mecanismos e legislações 
importantes sobre o combate à droga existentes no plano internacional e na RAEM; 
tipos e efeitos nefastos dos medicamentos frequentemente consumidos; sintomas da 
toxicodependência e efeitos das drogas; observações a ter em conta para prevenção de 
doenças infecto-contagiosas e entrevista motivacional; prevenção da recaída no 
consumo de drogas; métodos e técnicas para a redução de danos; pontos importantes do 
trabalho de aconselhamento sobre a desintoxicação; aconselhamento entre amigos; 
princípios de sigilo; tratamento comunitário, etc. Um total de 20 chefes, assistentes 
sociais e trabalhadores de instituições particulares frequentaram o curso, e no fim do 
qual, ou seja, em 12 de Maio, realizou-se um teste, tendo 17 participantes obtido um 
aproveitamento satisfatório. Nos últimos anos, o IAS tem organizado diversos cursos de 
formação aos trabalhadores das instituições particulares e realizado actividades de 
intercâmbio, workshops e estágios, a fim de reforçar a eficácia de serviço das 
instituições particulares, promover o intercâmbio e a colaboração entre os mesmos, bem 
como elevar a eficácia de tratamento dos toxicodependentes. 

2) Curso sobre Aplicação da Actividade “Mobile Adventure” no Trabalho de 
Aconselhamento para Jovens Toxicodependentes 

 
Actividade “À procura de aventuras” 

 
A fim de melhorar as técnicas de aconselhamento aos jovens, aumentar os 
conhecimentos profissionais sobre a prevenção e tratamento da toxicodependência e 
elevar a eficácia do trabalho dos trabalhadores da área de desintoxicação, o IAS 
organizou, nos dias 2 e 3 de Setembro de 2005, um curso de formação intitulado 
“Aplicação de Mobile Adventure no Trabalho de Aconselhamento para Jovens 
Toxicodependentes”. Foram convidados trabalhadores experientes do Hong Kong 
Lutheran Social Service, senhores Lin Han Ming, Chan Hio Fai e Clement Chiu para 
serem orientadores do curso de formação. O conteúdo principal do curso incluiu: ideias 
básicas, conhecimentos elementares e técnicas de orientação da adventure counselling, 
técnicas e guia de segurança e partilhas de experiências da promoção da educação sobre 
a prevenção do abuso de drogas mediante o desenvolvimento das actividades de mobile 
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adventure, etc. Um total de 30 trabalhadores da Associação de Reabilitação de 
Toxicodependentes, do Desafio Jovem, da Confraternidade Cristã Vida Nova, da 
Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau e do DPTT do IAS participaram neste 
curso, que teve lugar na sede do Desafio Jovem de Macau. 

3)  Palestra “Conhecimento dos Efeitos Nefastos da Droga”  

 
Uma palestra sobre malefícios da droga 

 

A convite do Estabelecimento Prisional de Macau, o IAS enviou respectivamente 
em 27 de Abril, 11 de Maio e 28 de Setembro de 2005, médicos e assistentes sociais da 
DTRS ao Estabelecimento Prisional de Macau para realizar a palestra com o tema de 
“Conhecimento dos Malefícios da Droga” para os reclusos de ambos os sexos, de modo 
a dar-lhes a conhecer sobre os efeitos da droga. O conteúdo da palestra incluía: Efeitos 
do consumo de drogas sobre a saúde; conhecimentos sobre doenças 
infecto-contagiosas/medidas preventivas; tipos de drogas/efeitos do seu abuso; situação 
da droga em Macau, etc. Houve 19 reclusos do sexo masculino e 17 do feminino que 
participaram na palestra. Tendo em conta que nos últimos anos foram descobertos casos 
de contaminação de VIH/SIDA, da hepatite B/C ou da doença venérea devido à partilha 
de seringa, nesta palestra também se deu a conhecer a transmissão de doenças 
infecto-contagiosas e sua prevenção. 

4)  Envio de pessoal a Hong Kong para formação e estágio 

O Complexo de Apoio a Toxicodependentes do IAS é responsável pela prestação 
do serviço de desintoxicação por consulta externa ou por internamento. Dada a detecção 
nos seus utentes a infecção por VIH/SIDA associada à partilha de seringas no consumo 
de drogas, o Complexo viu a necessidade de se preparar para a prestação de diversos 
tipos de aconselhamento e de apoio adequados aos utentes em causa. Por isso, para 
aumentar conhecimentos sobre as técnicas de enfermagem e de aconselhamento aos 
contaminados de VIH, entre os dias 4 e 30 de Abril de 2005, um enfermeiro-graduado 
foi enviado ao Complexo de Tratamento de VIH/SIDA de Hong Kong e a outras 
entidades de prevenção especial (tais como, Yaumatei Voluntary Counselling and 
Testing, Red Ribon Centre), para receber formação e realizar estágio profissional, 
permitindo-lhe melhorar o seu conhecimento na prestação de serviço de apoio e 
aconselhamento aos contaminados de VIH, nas técnicas de aliviar o mau humor e de 
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tratar dos problemas dos pacientes, bem como no controle eficaz do estado de doença e 
prevenção da propagação de doenças infecto-contagiosas. Depois do seu regresso, 
começou a responsabilizar-se exclusivamente pelo trabalho de aconselhamento dos 
casos de utentes com VIH, deslocando-se periodicamente a instituições particulares de 
desintoxicação para realizar palestras/cursos, prestando apoio técnico na definição de 
medidas preventivas. 

5)  Convívio de Verão organizado para os reabilitados da toxicodependência e 
seus familiares  

Para consolidar as relações de comunicação e colaboração com as instituições 
particulares de desintoxicação, estimular os toxicodependentes internados a 
participarem activamente no processo de desintoxicação, assim como consolidar a 
vontade e a capacidade dos reabilitados para a reintegração social, a DTRS do IAS 
organizou em 2 de Julho de 2005, no Parque Natural do Reservatório de Hac Sá, uma 
actividade de convívio para utentes internados em instituições particulares de 
desintoxicação e para reabilitados da toxicodependência. Um total de 45 pessoas 
participaram no convívio, incluindo utentes da Associação de Reabilitação de 
Toxicodependentes, da Confraternidade Cristã Vida Nova, da Casa de Reabilitação e da 
St. Stephen’s (House of Promise) e trabalhadores da DTRS. O conteúdo da actividade 
incluía a ginástica, jogos colectivos, representação de canções e teatro, sorteio e 
barbeque. No decorrer desta actividade, foi também anunciada a lista dos premiados do 
“Concurso de Design de Slogan de Combate à Droga”. 

6)  Actividade de convívio desenvolvido em vésperas de Natal de 2005 

Para consolidar as relações de comunicação e de colaboração com as instituições 
particulares de desintoxicação, consolidar a perseverança dos reabilitados da 
toxicodependência, reforçar a união das suas famílias e a eficácia da sua reinserção 
social, a DTRS do IAS organizou na parte da manhã de 10 de Dezembro de 2005 
(sábado), no auditório do Centro Comunitário da Ilha Verde da União Geral das 
Associações dos Moradores de Macau, um convívio por ocasião de vésperas de Natal, 
com a participação de 120 pessoas, incluindo utentes de quatro lares de desintoxicação, 
reabilitados da toxicodependência e seus familiares, assim como responsáveis, 
secretários e trabalhadores de instituições/associações particulares. O conteúdo da 
actividade incluía: ginástica, jogos colectivos, representações de canções e teatros, 
sorteio e piquenique. 
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Cantam em coro “Feliz Natal” Festa de Natal com a participação das entidades 

públicas e privadas 
 

(II) LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

No Laboratório de Saúde Pública dos Serviços de Saúde está instalado um Grupo 
de Informação e Aconselhamento sobre VIH, 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. 

 

 
 
1. Actividades desenvolvidas pelo Laboratório de Saúde Pública em 2005, no 

âmbito da colaboração prestada ao Instituto de Acção Social (IAS) 
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 Execução de análises laboratoriais em amostras de sangue de utentes em 

processo de reabilitação 
 

Desde Maio de 2002, o Laboratório de Saúde Pública tem colaborado com o IAS 
na análise serológica das amostras de sangue dos utilizadores de drogas, sujeitos a 
processo de reabilitação. 
     No ano de 2005, foram efectuadas análises de sangue em 239 amostras: 

♦ 224 amostras foram recebidas para a análise serológica de Hepatite C, das 
quais 157 (70%) apresentaram serologias positivas para Hepatite C 
(anti-HCV+).  A taxa de infecção mostrou um decréscimo relativamente à 
verificada no ano de 2004 (73%). 

♦ No que se refere à Hepatite B, foram efectuadas análises de sangue em 232 
amostras, 25 das quais indicaram positividade para o antigénio HBs 
(HbsAg+), correspondendo a uma taxa de positividade de 11% (portadores do 
vírus da Hepatite B), inferior ao ano de 2004 (13%). 

♦ Relativamente à infecção por VIH, foram recebidas 226 amostras, tendo sido 
detectados 4 casos seropositivos, o que representa um decréscimo quando 
comparado com o ano de 2004.  Os  4 casos corresponderam a indivíduos 
do sexo masculino, com uma idade média de 37 anos.  A via de transmissão 
foi através da utilização de drogas injectáveis. 

  A análise dos dados serológicos para Hepatite B, Hepatite C e VIH, obtidos nos 
últimos 5 anos, em toxicodependentes sujeitos a processo de reabilitação, revelou a 
seguinte situação: 

Relativamente à Hepatite B, houve uma diminuição da taxa de positividade do 
antigénio de superfície do virus da Hepatite B (HbsAg +) nos anos mais recentes, 
tendo atingido o valor mais baixo em 2005, ( a taxa de portador de HBsAg  de 17% 
em 2001 desceu para 11% em 2005). 

No que diz respeito à Hepatite C, a taxa de positividade mais elevada para 
anti-HCV, ocorreu em 2001 (89%), tendo diminuido ligeiramente nos últimos anos, 
apresentando um valor de 70% em 2005.  Contudo, apesar desta descida, a taxa de 
infecção ainda é elevada (Gráfico 1). 

No que se refere à infecção por VIH, verificou-se um aumento evidente da 
seropositividade (anti-VIH +) em 2004 (de uma taxa de 0.5% em 2003, houve uma 
subida para 3.5% em 2004), o  que motivou certa preocupação.  Em 2005 a 
situação melhorou um pouco tendo descido para uma taxa de infecção de 1.8% 
(Gráfico 2 ). 
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SITUACAO DE HEPATITE B E DE HEPATITE C EM
TOXICODEPENDENTES EM PROCESSO  DE REABILITACAO

(GRAFICO 1)
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 Educação 

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

 
 Participação em Palestras e Actividades de Divulgação 

Em 27 de Novembro de 2005, o Laboratório de Saúde Pública participou na 
Campanha do Dia Mundial de SIDA, 2005, cujo tema foi “Stop AIDS.  Keep the 
Promise”, 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. 
 

 Cooperação com outras Instituições 
i. Continua a colaborar com o Instituto de Acção Social no plano de acção de 
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exames médicos, destinado à prevenção e tratamento da toxicodependência. 
♦ Participa, também, quando solicitado, na avaliação dos estudos realizados 

sobre o tratamento e reabilitação da toxicodependência . 
♦ Participa em acções de divulgação e educação sobre SIDA junto de 

trabalhadores em regime de voluntariado da Associação “RAHAB’s 
Ministry”, que prestam ajuda a jovens que se dedicam à prostituição. 

♦ Realizou acções de educação em colaboração com a  Associação “Christian 
New Life Fellowship”para divulgar informação subordinada ao tema 
“Drogas e SIDA estão juntos”, dirigidas a toxicodependentes e suas famílias.  
Esta colaboração poderá continuar e/ou estender-se a outras Associações 
semelhantes, caso o solicitem.  

 
2. Situação 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 2005 foram detectados, em Macau, 23 novos casos de infecção 
por VIH, o que representou um decréscimo de 23.3% relativamente ao ano de 2004.  O 
“ratio”  homem/mulher foi de 2.8:1. A transmissão da infecção pela utilização de 
drogas injectáveis (IVDU), representou 43.5% das novas infecções (Tabela 1). 

Cumulativamente, desde 1986 até Dezembro de 2005, o número total de casos de 
infecção por VIH, detectados em Macau, foi de 339, dos quais 33 progrediram para 
SIDA.  A principal via de transmissão foi a sexual (68.7%), com predominância da 
transmissão heterossexual (61.1%), seguida da transmissão pela utilização de drogas 
injectáveis (12.1%), e da transmissão homossexual (7.6%). As mulheres representaram 
59.3% das infecções (“ratio” mulher/homem = 1.5:1 ), das quais 82.1% eram residentes 
temporárias, ligadas à indústria de diversões, de etnia não chinesa (Tabela 1).  

Excluindo o grupo de residentes temporários ligados à indústria de diversões, o 
número total de casos de VIH, detectados em Macau, desde 1986 até Dezembro de 2005, 
foi de 145, apresentando o seguinte perfil: a principal via de transmissão foi a sexual 
representando 35.2% do total de casos (sendo 26.2% pela via heterossexual e 9% pela 
via homossexual). A transmissão pela utilização de drogas injectáveis representou 
27.6% do total de infecções, sendo já superior à transmissão heterossexual a qual perfaz 
26.2% do total de casos detectados, excluindo o grupo de residentes temporários ligados 
à indústria de diversões. 

Os homens foram responsáveis por 74.5% dos casos de infecção por VIH 
(“ratio”homem/mulher = 3.0:1). Esta modificação deve-se essencialmente ao aumento 
do número de casos de transmissão pela utilização de drogas injectáveis que tem vindo 
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a ocorrer nos últimos anos, especialmente em indivíduos do sexo masculino. 
A propagação do vírus VIH em Macau tem sido limitada, até agora. O número 

absoluto de casos de VIH detectados anualmente, provenientes de várias origens, não 
tem sido elevado. Contudo, tem vindo a notar-se, um aumento gradual do número de 
novas infecções na população residente, bem como uma tendência para a diminuição no 
grupo de residentes temporários ligados à indústria de diversões. 

A avaliação dos dados cumulativos indica que a dispersão do virus tem sido 
essencialmente sexual; contudo, este padrão poderá modificar-se no caso de continuar a 
haver um aumento do número de infecções através da utilização de drogas injectáveis. 

Na população residente continua a verificar-se uma maior incidência entre 
indivíduos do sexo masculino. 

De acordo com o número de casos declarados, Macau tem apresentado uma baixa 
prevalência de VIH (<0.1%). A taxa de prevalência estimada para Macau, entre os 
residentes, é de 21 por 100.000, o que coloca o Território no grupo  dos Países e 
Territórios de baixa prevalência.   
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Tabela 1 - DADOS ESTATÍSTICOS RELATIVOS A VIH/SIDA EM MACAU 
Table 1 - STATISTICS OF HIV/AIDS IN MACAO 

 
   2005 

(Jan. a Dez.) 
(Jan. to Dec.) 

N° cumulativo - 1986 a  
Dez. de 2005 
Cumulative No - 1986 to 
Dec. of 2005 

  
VIH 
HIV 

SIDA 
AIDS 

VIH 
HIV 

SIDA 
AIDS 

Masculino 
Male 17 3 137 26 

Feminino 
Female  6 0 201  7 

Sexo 
 

Gender Desconhecido 
Unknown  0 0   1  0 

Chinesa 
Chinese 12 3  71 19 

Não chinesa 
Non-chinese 11 0 248 14 

Etnia 
 

Ethnici
ty Desconhecido 

Unknown  0 0  20  0 

Adultos 
Adult 23 3 329 32 

Crianças (com idade inferior a 13 anos)
Child (age 13 or less)  0 0   2  1 

Idade 
 

Age Desconhecido 
Unknown  0 0   8  0 

Heterossexual  
Heterosexual  9 0 207 12 

Homossexual 
Homosexual  1 1  26  6 

Drogas injectáveis 
Injecting Drug User 10 1  41  5 

Transf. sangue/prod. deriv. sangue 
Blood transfusion/blood products  0 0    1*  0 

Perinatal  0 0   1  1 

Via de 
transm

issão 
 

Route 
of 

transm
ission 

Desconhecido 
Unknown  3 1  63  9 

TOTAL 23 3 339 33 
* Infectado via transfusão sangue fora de Macau. 
  Infected via blood transfusion outside Macao. 

VIH:   Vírus da Imunodeficiência Humana   HIV:  Human Immunodeficiency Virus 
SIDA:  Síndrome da Imunodeficiência Adquirida  AIDS:    Acquired Immunodeficiency Syndrome  
Fonte:  Laboratório de Saúde Pública dos       Source:  Public Health Laboratory of 

     Serviços de Saúde     Department of Health, RAEM 
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(III) ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU 
(1) Breve apresentação sobre as suas atribuições 

Cabem-lhe as principais funções: executar penas privativas da liberdade 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 reabilitação 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. 

 
Estabelecimento Prisional de Macau 

 
(2) Número dos consumidores de drogas em 2005 e os respectivos dados estatísticos 

Segundo dados estatísticos do Estabelecimento Prisional, em 2005, estavam presas 
897 pessoas, entre 811 do sexo masculino e 86 do sexo feminino. Das 337 pessoas, 
entre 290 do sexo masculino e 47 do sexo feminino, que foram presas em 2004 no 
Estabelecimento Prisional, 62 do sexo masculino e 14 do sexo feminino tinham 
experiências no consumo de drogas. (vide Quadro 1).  

Ao comparar com as estatísticas dos últimos três anos, em 2005 houve uma 
diminuição aproximadamente de 30 %. Quanto ao número de reclusos do sexo 
masculino que tiveram experiência de abuso de estupefacientes, em 2004 de 83 
pessoas baixou para 62 (vide Quadro 2). Por outro lado, no ano 2005, do número de 
reclusos de sexo masculino reincidentes houve uma diminuição significativa em 
comparação com os números dos últimos dois anos (vide Quadro 3), em 2003 e 
2004, ocupando, respectivamente, 53.85% e 34.15%, e no ano 2005, só houve 
25.80%, do total dos reclusos presos com experiências no consumo de drogas. 
Podemos concluir que a partir do ano 2003, houve tendência para uma diminuição 
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quanto à percentagem dos reclusos reincidentes com experiências de drogas. 
No que diz respeito aos reclusos de sexo feminino, conforme os dados estatísticos, 
nos últimos três anos, tem-se registado um aumento, apesar de não ser significativo. 
Necessitamos de prestar atenção quanto a este fenómeno (vide Quadro 2). Por outro 
lado, a partir de 2003, do número de reclusos de sexo feminino reincidentes que 
tiveram experiências no consumo de drogas, houve um aumento relevante: de duas 
pessoas no ano de 2003 subiu para dez, ou seja, em três anos, registou-se um 
aumento vezes cinco (vide Quadro 3). É visto que tem de se reforçar os trabalhos 
contra a droga no que respeita ao sexo feminino, mais ainda, as presas com experiê
ncias de drogas são todas residentes de Macau e o motivo pelo qual foram presas est
á relacionado com o consumo e tráfico de estupefaciente.  
 

 
Quadro 1 

Comparação de detidos e toxicodependentes em 2005
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Quadro 2 

Comparação de detidos presos em 2003, 2004 e 2005 com experiência do consumo
de estupefacientes

65

11

83

13

62

14

0

20

40

60

80

100

Masculino Feminino

2003

2004

2005

 
Quadro 3 
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(3) Unidade de Tratamento para Reclusos toxicodependentes  
Como grande número dos reclusos tiveram 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 
Toxicodepentendes dirigida à desintoxicação e reabilitação dos reclusos do sexo 
masculino que manifestaram vontade de submeter-se ao tratamento. Esta Unidade tem 
por finalidade 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. 

 
Apresentação dos serviços do Estabelecimento Prisional de Macau através da exposição 
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3.1 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 verificadas, o Estabelecimento Prisional adquire, anualmente, novos 
equipamentos e materiais, na expectativa de aperfeiçoar as instalações da Unidade. 

3.2 Método de tratamento 
Tendo em conta as características dos toxicodependentes, a necessidade de 

tratamento e reabilitação da toxicodependência e as condições reais e recursos humanos 
do Estabelecimento Prisional, adopta-se principalmente o método de tratamento 
denominado “Perspectiva Comportamental-Cognitiva”, 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 final 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. 

3.3 Conteúdo de actividades 

 
Tendinha do Estabelecimento Prisional de Macau instalada nas actividades comemorativas do Dia 

Internacional Contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas 
 

O conteúdo do projecto de tratamento e reabilitação de toxicodependência inclui 
a palestra, aconselhamento psicológico individual, aconselhamento psicológico 
colectivo, oficina de trabalho sobre as técnicas de comunicação, desporto para o 
fortalecimento da saúde, partilha de opiniões acerca de determinado tema, reunião 
ordinária do Grupo, dístico semanal, etc. Este projecto visa, através da realização de 
uma série de 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 fim de permitir à U.T.R.T. proceder ao aconselhamento psicológico e ao 
trabalho de acompanhamento a favor dos mesmos. 
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Pessoal do IAS a conduzir uma palestra sobre efeitos nocivos da droga para reclusos 

 
3.4 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 fim 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 finais de 2005, contou-se com a participação de 17 pessoas, entre as quais, 
2 foram libertadas por motivo de cumprimento total da pena e 1 por motivo de liberdade 
condicional. O móbil dos crimes está relacionado com, principalmente, tráfico de 
estupefacientes, roubo e  furto. Antes da detenção, 40% dos presos estavam 
desempregados. Quanto a tipicidade das drogas, estes abusavam, principalmente, de 
heroína, e outros, de ecstasy e haxixe. Até finais de 2005, contou-se com o total de 15 
participantes.  

 
(4) 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, com a cooperação por parte do 
Departamento para a Prevenção e Tratamento da Toxicodependência do Instituto da 
Acção Social, reforçando o conhecimento dos reclusos quanto ao prejuízo da droga. 
Relativamente ao programa de tratamento da toxicodependência, ir-se-á convidar os 
serviços e instituições governamentais e sociais competentes, para organizar palestras e 
actividades a favor dos membros da Unidade, no sentido de dar maior conhecimento 
aos recursos sociais e desenvolver a rede de suporte social. Por outro lado, o 
Estabelecimento Prisional irá também continuar a intensificar a formação profissional 
dos membros e o intercâmbio de experi ê ncias com os serviços e instituições 
governamentais e sociais, a fim de elevar a qualidade do trabalho de prevenção e 
tratamento da toxicodependência.  
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Envio de pessoal por parte do Estabelecimento Prisional de Macau para a participação no seminário 
contra a droga 
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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 . 

  81



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. 
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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 

  86



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  
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(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. 
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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 

  121



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.  

 

  126



 

 

Trabalho de Investigação e Estudos 
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V. Trabalho de Investigação e Estudos 
Para conhecer bem a situação do consumo de drogas em Macau, a Divisão de 

Tratamento e Reinserção Socia (DTRS) do IAS realiza periodicamente a estatística e 
análise dos dados relevantes, nomeadamente sobre os pedidos de apoio à desintoxicação 
e os casos julgados pelo tribunal, no sentido de apresentar oportunamente relatórios 
sobre a tendência do abuso de drogas em Macau, a situação de doenças 
infecto-contagiosas por parte dos utentes do serviço de desintoxicação e as condenações 
relativas a crimes de estupefacientes. 

A partir de 2000, o IAS tem reforçado activamente o trabalho de investigação sobre 
o abuso de drogas. Nos anos passados já realizou uma série de estudos e investigações. 
Como por exemplo, em 2001, realizou uma investigação destinada aos alunos das 
escolas secundárias, intitulada “Investigação sobre os Jovens e a Droga em Macau”; e 
em 2002, com base neste trabalho, realizou a “Investigação da Situação sobre os Jovens 
de Rua e o Abuso de Drogas em Macau” e a “Investigação sobre os Estudantes de 
Ensino Superior e a Droga em Macau ”, os resultados estes que têm contribuído para o 
conhecimento objectivo da situação sobre o abuso de drogas em Macau e a promoção 
do trabalho de combate à droga. Para aprofundar os conhecimentos acerca da tendência 
do flagelo da droga, o IAS irá encarregar em 2006 mais uma vez a Universidade de 
Macau e o Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui de Macau de 
actualizar as três acções de investigação atrás referidas. Além disso, ainda foi 
concretizado em 2003 um projecto de investigação, intitulado “Investigação sobre a 
Situação Geral do Problema Relativo ao Abuso de Drogas em Macau e Avaliação do 
Trabalho de Tratamento e Reabilitação da Toxicodependência”. As versões chinesa e 
portuguesa dos relatórios destas investigações já foram publicadas, podendo ser 
consultadas no site anti-drogas do IAS (www.anti-drugs.gov.mo). 

Casos de desintoxicação voluntária atendidos pela DTRS nos últimos anos 
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(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 2005 foi 
de 85 representando 23,7% dos casos atendidos no Complexo. Este valor foi muito 
próximo do registado no ano anterior. Em 2005, o número das pessoas acompanhadas 
no Complexo foi de 358, número análogo ao de 2004. Desde 1991 até ao fim de 2005, o 
número acumulado de utentes da Consulta Externa foi mais de um mil e o número total 
de toxicodependentes em tratamento registado na base de dados foi de 1.081.  

1.  Análise comparativa do total dos casos acompanhados e dos novos casos de 
pedido do apoio em 2005 

Dos 358 casos de pedido para consulta externa de acompanhamento, 84% foram do 
sexo masculino e os restantes do sexo feminino. A idade média situou-se nos 38,7 anos, 
sendo apenas de 6 os casos com menos de 20 anos representando 2% desse conjunto. A 
heroína representou a droga de maior consumo representando 86%. O consumo por 
injecção por via intravenosa ou muscular representou 68%. Dos 358, 58% eram 
desempregados, 43% solteiros, 54% naturais da China Continental. 

Dos 85 novos pedidos registados em 2005, 80% eram do sexo masculino e 20% do 
sexo feminino. Em termos de idade, o grupo dos 25 aos 29 anos foi o dominante, 
representando 23%; o grupo dos 15 aos 19 anos foi de 5 pessoas, representando 6%. 
Dos 85, 56% eram desempregados, 24% naturais de Macau e 59% naturais da China 
Continental. No que se refere ao consumo da droga, 65% eram consumidores de heroína 
e 49% eram por injecção por via intravenosa ou muscular. 

 

Casos acompanhados – novos casos em 2005 

  Total de casos 

acompanhados 

% Novos casos % 

Masculino 299 16% 68 80% 

Feminino 59 84% 17 20% 

Sexo 

Total 358 100% 85 100% 

<14 0 0% 0 0% 

15-19 6 2% 5 6% 

20-24 23 6% 12 14% 

25-29 42 12% 19 23% 

30-34 61 17% 12 14% 

35-39 66 18% 12 14% 

40-44 64 18% 12 14% 

45-59 86 24% 13 15% 

Idade 

>60 10 3% 0 0% 
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Tipo de ópio 308 86% 55 65% 

Calmante 2 1% 1 1% 

Estimulante 4 1% 4 5% 

Canabiáceas 1 0% 0 0% 

Tipos de 

droga 

Outros 43 12% 25 29% 

Injecção por via 

intravenosa 

206  58 % 40 47% 

Injecção por via 

muscular 

37 10% 2 2% 

Por cheiro 43 12% 10 12% 

Por inalação 19 5% 3 4% 

Via nasal 6 2% 1 1% 

Via oral 25 7% 16 19% 

Forma de uso 

Outros 22 6% 13 15% 

 

Sintetizando os diversos indicadores acima expostos constata-se que o consumo de 
heroína continuou a ser o mais generalizado, contudo, outros tipos de droga passaram a 
ser utilizados pelos novos consumidores. O aumento do consumo de droga por 
elementos do sexo feminino e de jovens foi menos expressivo em relação ao ano 
anterior, passando a percentagem dos novos utentes do sexo feminino de 30% em 2004 
para 20% em 2005. Em termos de idade, dos novos utentes, 5 jovens tinham idade 
inferior a 19 anos, e 5 eram alunos, valor esse que é inferior ao do ano anterior. 

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

Analisando as tendências relativas aos elementos dos novos casos durante os 
últimos 5 anos, verificou-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 
de heroína e aumento de outros tipos de droga. Da análise da idade dos utentes e da sua 
história do consumo, verificou-se que nos últimos anos a idade média dos novos utentes 
era cerca de 35 anos e o tempo do consumo de drogas excedia 8 anos em média, o que 
significa que nos primeiros tempos do uso abusivo de drogas os consumidores têm fraca 
motivação para desintoxicação. Com o aumento da percentagem da população vinda do 
exterior e dos novos imigrantes, o problema da toxicodependência torna-se mais 
complicado (Ver as figuras a seguir para mais detalhes). 
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(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 infecto-contagiosas aos consumidores de 
droga e aos trabalhadores da reabilitação da toxicodependência, a fim de controlar, 
tratar e prevenir eficazmente a propagação das doenças infecto-contagiosas por estes 
grupos de alto risco. Em 2005, a DTRS realizou um total de 1.790 exames médicos nos 
seus utentes. Os resultados desses exames mostram que a situação das diversas taxas de 
doenças infecto-contagiosas é semelhante à de 2004, mantendo-se alto o índice de 
infecção da hepatite C que atinge os 75,59%. Também se verificaram mais 12% de 
casos com hepatite B e 10% de casos com tuberculose. Além disso, nas consultas 
externas de desintoxicação em 2004 foram detectados 7 casos de VIH, passando a taxa 
de contaminação de 5% no ano anterior para 4% em 2005. De acordo com as 
estatísticas dos Serviços de Saúde, registaram-se 10 casos de VIH por partilha de 
seringa, contra 18 casos em 2004, podendo-se considerar que a propagação do VIH 
entre os toxicodependentes tende a abrandar. 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 VIH. 
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Dados sobre as doenças contraídas pelos toxicodependentes em tratamento: 

-

--------- 
 

 
 

(3)  Análise dos dados sobre os crimes de droga 

Nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 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 recebidos, em 2005, 69 sentenças, 16 
pedidos de informações do tribunal sobre relatórios da situação do tratamento de 
toxicodependentes, 1 pedido de informações da Polícia Judiciária e 2 sentenças do 
tribunal apresentadas pelos utentes por iniciativa própria, perfazendo um total de 88 
documentos relacionados com o tribunal.  
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Análise da tendência de evolução dos casos relativos à droga nos últimos anos:  

 

Número das pessoas condenadas 

 
---------- 

 
Distribuição dos autores dos crimes por sexo 

 

 
---------- 

 

 

Distribuição dos autores dos crimes por idade 

 

 

---------- 
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Causas de acusação e de sentença 

 
---------- 

 

 

Penas aplicadas 

 

Conclusão e síntese: 

Em 2005 registou-se um acréscimo de casos acusados e sentenciados em relação ao 
ano de 2004, na ordem dos 30%. Relativamente ao sexo, o número de casos do sexo 
feminino subiu 25%, representando uma queda ligeira em relação a 2004. Em termos de 
faixas etárias, o grupo com idade superior a 30 anos continuou a ser o dominante. Em 
relação ao crime foram vulgares as situações de possa da droga (para uso próprio), 
seguindo-se-lhes a posse de utensílios para consumo de droga, o tráfico de pequena 
quantidade e o tráfico de drogas. No respeitante às penas, predominaram as multas, que em 
proporção foram inferiores às do ano anterior, tendo aumentando as penas suspensas, as 
quais registaram um maior número em relação aos últimos 5 anos. Merece referir ainda às 
outras espécies de sentenças, nomeadamente a obrigação de receber tratamento e 
desintoxicação, que registou um aumento de 18% em 2004 e 14% em 2005. 

Numa análise global, em 2005, verificou-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. Verificou-se um decréscimo das sentenças com aplicação de 
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multas, tendo as mesmas sido convertidas em penas suspensas, em penas suspensas com 
condições, ou em tratamento de desintoxicação. Estas decisões irão encorajar os 
consumidores a aceitarem os tratamentos impondo a si próprios uma auto-vigilância da sua 
conduta, gerando assim efeitos positivos. 
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Cooperação com o Exterior 
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VI. Cooperação e Intercâmbio com o Exterior 

 

Entre 2001 e 2005, no que se refere à cooperação e ao intercâmbio na área de 
combate a drogas entre Macau e o exterior, nomeadamente a China Continental e a 
região de Hong Kong, foram obtidos resultados significativos, tendo sido realizadas três 
reuniões oficiais sobre a luta contra a droga, com a participação da província de 
Guangdong, de Hong Kong e de Macau, três seminários nacionais sobre a prevenção e 
tratamento do abuso de drogas, inúmeras actividades de intercâmbio e acções de 
sensibilização sobre o combate ao abuso e tráfico ilícito de drogas. Com o 
estabelecimento desde há muito do mecanismo de contacto e de cooperação, os serviços 
competentes de Macau vão continuar a esforçar-se no sentido de contribuir para as 
acções de combate a drogas tanto a nível regional, como a nível nacional.  

À semelhança dos anos anteriores, em 2005, Macau participou activamente em 
reuniões inter-regionais e internacionais sobre a luta contra a droga, assim como numa 
série de actividades de intercâmbio, das quais se destacam as seguintes: 

 

1.  48.ª Reunião do Comité de Estupefacientes da ONU 

O Presidente do IAS, Ip Peng Kin, e o Chefe da Divisão de Tratamento e 
Reinserção Social (DTRS), Hon Wai, como membros integrantes da delegação Chinesa, 
participaram na 48.ª Reunião do Comité de Estupefacientes da ONU, realizada em 
Viena entre 7 e 14 de Março de 2005. A delegação foi chefiada por Embaixador Zhang 
Yan, representante permanente da China junto da Representação da UN em Viena e de 
outras organizações estrangeiras, e pelo Subdirector dos Serviços de Luta contra a 
Droga do Ministério de Segurança Pública da República Popular da China, Li 
Yuanzheng. 

Na reunião foram abordadas questões como a infecção do VIH associada ao 
consumo de drogas injectadas, bem como acidentes de viação e de trabalho associados 
ao consumo de drogas. Perante estas questões, teve lugar a discussão sobre o controle 
eficaz da propagação do VIH/SIDA e a redução dos efeitos do consumo de drogas sobre 
a segurança pública. Em relação aos vários aspectos da questão relativa à redução de 
danos, nomeadamente a estratégia concreta, as vantagens e desvantagens e a eficácia da 
sua execução, houve uma ampla discussão entre representantes dos diversos países, 
tendo o responsável da UNAIDS partilhado com os representantes dos diversos países a 
importância do controle da propagação da SIDA e as estratégias eficazes da sua 
prevenção. Foi igualmente discutido o plano de acção relativo à declaração sobre os 
princípios orientadores para a redução da procura de drogas. No que se refere ao reforço 
da competência da comunidade no combate a drogas, representantes dos diversos países 
fizeram uma apresentação detalhada e trocaram impressões sobre o assunto. O 
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Secretariado da reunião emitiu vários relatórios, todos eles importantes e actualizados, 
incluindo a situação a nível global sobre o abuso de drogas, tráfico da droga a nível 
mundial, optimização do sistema informativo sobre drogas, etc. Entretanto, a pedido da 
delegação norte-americana, foi abordado o tema sobre o Tribunal para a Droga, tendo 
sido igualmente organizada uma sessão dedicada a este tema, com vista à partilha de 
experiências de diversos países na criação deste tribunal de competência especializada. 
Além de tudo isso, os representantes de diversos países ainda discutiram profundamente 
as questões sobre as medidas para a cooperação judiciária, o combate ao branqueamento 
de dinheiro, a extradição, o apoio judiciário, a formação, etc. 

(Os dados relacionados podem ser consultados no site do Escritório das Nações 
Unidas contra Drogas e Crimes: http://www.unodc.org.) 

 

2.  Conferência Internacional sobre a Luta contra o Abuso de Drogas 

Promovida conjuntamente pela Divisão de Narcóticos (Narcotics Division) do 
Departamento de Segurança (Security Bureau) do Governo da RAEHK e pelo Comité 
Permanente contra Narcóticos (Action Committee Against Narcotics), teve lugar no 
Hong Kong Academy of Medicine, entre 23 e 26 de Fevereiro de 2005, a Conferência 
Internacional sobre a Luta contra o Abuso de Drogas, subordinada ao tema “Novo 
progresso dos métodos da luta contra o abuso de drogas no plano internacional”, com o 
objectivo de fornecer aos trabalhadores na área de combate a drogas dos diversos países 
e regiões oportunidade de intercâmbio e de discussão, no sentido de encontrar soluções 
para o combate a drogas através da cooperação internacional. 

 
Visita às instituições de tratamento e reabilitação da toxicodependência de Hong Kong 

 

Nesta Conferência, os representantes de diversos países e regiões discutiram a 
situação do abuso de drogas no plano internacional e partilharam os resultados obtidos 
do estudo nesta área. Estiverem presentes na Conferência os representantes do IAS e de 
outros serviços dedicados ao trabalho de desintoxicação de Macau. Num Workshop 
temático, Hon Wai, Chefe da DTRS do IAS apresentou a situação actual e o futuro 
desenvolvimento do serviço de desintoxicação de Macau. Além disso, foram 
organizadas várias visitas para os participantes, com vista ao reforço dos seus 
conhecimentos acerca do serviço de desintoxicação de Hong Kong, assim como ao 
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respectivo intercâmbio de experiências. 

3.  21.ª Conferência Internacional da IFNGO 

 
Representantes de Macau na Conferência Internacional da IFNGO 

 

Teve lugar na Maurícia, entre 21 e 24 de Agosto de 2005, a 21.ª Conferência 
Internacional da IFNGO (International Federation of Non Governmental Organizations 
for the Prevention of Drug and Substance Abuse), subordinada ao tema “Aplicação dos 
recursos comunitários na prevenção e tratamento do abuso de drogas”, em que 
estiveram presentes representantes de Macau, nomeadamente o Presidente do IAS, Ip 
Peng Kin, Chefe do DPTT do IAS, Vong Yim Mui, Presidente do Conselho da APFO 
(Asia Pacific Family Organization), Nuno Maria Roque Jorge, e membros deste 
Conselho, João Manuel Ambrósio, Ma Kin Va e Augusto Nogueira, assim como Luís de 
Herédia, em representação da Direcção dos Serviços de Turismo.  

Fundada em 1981 em Kuala Lumpur, Malásia, a IFNGO conta actualmente com 83 
membros de 39 países da Ásia, Europa, América e África, tendo por objectivo conjugar 
os esforços das organizações de luta contra a droga de diversos países ou regiões do 
mundo para estudar e promover conjuntamente as acções de prevenção e tratamento do 
abuso de drogas, potencializar a eficácia do trabalho de luta contra a droga de diversos 
países ou regiões do mundo e cumprir o objectivo de “Cidade sem droga”. A IFNGO 
realiza, todos os anos, reuniões regionais e workshops, promovendo uma conferência 
internacional de 2 em 2 anos, de modo a que os representantes dos países membros 
tenham a oportunidade de partilhar as estratégias e as experiências relativas à prevenção 
e tratamento da toxicodependência. Neste encontro, foi eleito o Presidente da APFO, 
Nuno Maria Roque Jorge, para assumir a presidência da IFNGO 2005-2007, e aprovada 
a realização das próximas conferências, a 22.ª e a 23.ª em 2007, em Macau, e em 2009, 
em Brunei. 

4.  “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” 
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Cerimónia de inauguração do seminário   Conferência Nacional contra a Droga 

 
Para ampliar a influência do seminário e elevar o seu nível científico, o Conselho 

de Serviço Social de Hong Kong, a Associação de Prevenção e Tratamento do Abuso de 
Drogas da China, o Instituto de Acção Social do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau, e duas subunidades da Universidade de Beijing — Instituto de 
Investigação da Toxicodependência da China e Conselho Especializado de 
Toxicodependência da Associação de Toxicologia da China, concordaram 
unanimemente com a fusão do “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”, no 
sentido de evitar a sobreposição da data de realização e o desperdício de recursos, 
contribuindo para elevar o número de participantes e tornar a iniciativa mais 
representativa. Esta iniciativa foi subordinada ao tema “Visão global do trabalho de 
prevenção e tratamento da toxicodependência — métodos diversificados, prevenção e 
tratamento são de igual importância, redução da procura, combinação de métodos 
chineses e ocidentais”. 

 

Na reunião foram discutidos problemas relativos ao abuso de drogas, políticas e 
medidas na luta contra a droga, modelos e métodos para a sua prevenção e tratamento; 
foram apresentados estudos básicos sobre toxicodependência e toxicologia, relatórios 
clínicos sobre os novos medicamentos a usar no tratamento da toxicodependência, e 
estudos básicos sobre a biologia molecular. Além disso, os presentes tiveram a 
oportunidade de conhecer in loco a situação do serviço de prevenção e tratamento de 
drogas de Hong Kong e reforçar o intercâmbio e cooperação. Um total de 250 
especialistas e estudiosos assistiram à reunião e foram recebidas mais de 100 
comunicações, das quais 33 foram apresentadas na reunião. Um total de 35 pessoas em 
representação das entidades públicas e privadas de Macau, incluindo os Serviços de 
Polícia Unitários, o IAS, os Serviços de Saúde e o Estabelecimento Prisional de Macau, 
seis instituições particulares de desintoxicação e outras instituições de solidariedade 
social de Macau, estiveram presentes na reunião em que foram apresentadas seis 
comunicações respeitantes ao novo pensamento e métodos para o desenvolvimento das 
acções de prevenção e tratamento da todicodependência,  experiências de Macau sobre 
o serviço de tratamento e reinserção social, estudo clínico sobre a prevenção da recaída, 
medidas de apoio à reinserção social dos toxicodependentes. Em 21 de Outubro de 2005 
deu-se encerrada a reunião em que foi determinada a mudança do nome da reunião que 
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passou a ser denominada “Seminário Nacional sobre o Uso Abusivo de Drogas”, a 
realizar em 2007, em Macau. 

5.  29.ª Reunião das Chefias dos Serviços de Luta contra a Droga da Região 
Ásia-Pacífico 

Teve lugar, em Hanoi, Vietname, entre 7 e 11 de Novembro de 2005, a 29.ª 
Reunião das Chefias dos Serviços de Luta contra a Droga da Região Ásia-Pacífico, na 
qual estiveram presentes representantes de Macau, nomeadamente Lam Tong Nei, 
ajudante do director dos Serviços de Polícia Unitários; Adriano Marques Ho, Chefe do 
Subgabinete de Macau do Gabinete Central Nacional Chinês da Interpol; João Monteiro, 
subcomissário da Divisão de Investigação e Combate ao Tráfico de Estupefacientes da 
Polícia Judiciária; Eddie, Lei Iok Fai, inspector dos assuntos alfandegários dos Serviços 
de Alfândega; e Vong Yim Mui, Chefe do DPTT do IAS.  

Na Reunião deliberou-se o seguinte: 1) Medidas regionais contra o tráfico ilícito de 
heroína; 2) Medidas para reprimir a tendência do uso de tecnologia no tráfico ilícito de 
drogas por quadrilha ou organização criminosa; 3) Medidas regionais contra a ameaça 
causada pela produção de estimulantes tipo de anfetaminas; 4) Boas práticas na 
execução das leis para lidar com toxicodependentes infectados pelo VIH/SIDA, tendo 
os presentes chegado a vários acordos concretos referentes aos problemas acima 
expostos. 

(Os dados relacionados podem ser consultados no site do Escritório das Nações 
Unidas contra Drogas e Crimes: http://www.unodc.org.) 

 
Representantes de Macau na Reunião das Chefias dos Serviços de Luta contra a Droga da Região 

Ásia-Pacífico 
 

6.  Actividades trans-regionais de cooperação, intercâmbio e estudo 

(1)  Visita a Macau dos membros do Conselho Administrativo da Associação 
de Prevenção e Tratamento do Abuso de Drogas da China e dos membros do 

  143



Conselho de Redacção da Revista de Prevenção e Tratamento do Abuso de Drogas 
da China  

 
Visita a Macau dos membros do Conselho Administrativo da Associação de Prevenção e Tratamento do 

Abuso de Drogas da China e do Conselho de Redacção 

 

O Conselho Administrativo (3.° mandato) da Associação de Prevenção e 
Tratamento do Abuso de Drogas da China, o Conselho de Redacção (3.° mandato) da 
Revista de Prevenção e Tratamento do Abuso de Drogas da China e o Fórum do 
Trabalho de Desintoxicação reuniram-se na cidade de Zhuhai entre 27 e 29 de Março de 
2005. Para reforçar o conhecimento sobre o trabalho de prevenção e tratamento da 
toxicodependência de Macau, 50 membros dos dois Conselhos referidos deslocaram-se 
a Macau em 31 de Março para realizar uma visita de intercâmbio e de estudo. Durante a 
sua estadia em Macau, o IAS convidou-os para visitar o Complexo de Apoio a 
Toxicodependentes e o Centro de Educação de Vida Sadia, actividade essa que permitiu 
o intercâmbio de experiência e de conhecimentos entre as duas partes. 

(2)  Assistência à grande festa nocturna organizada pela província de 
Guangdong para assinalar o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de 
Drogas, 26 de Junho 

 
Festa nocturna contra a droga, realizada pela província de Guangdong 
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Nos últimos anos, a cooperação entre os serviços de desintoxicação da província de 
Guangdong, de Hong Kong e de Macau tem sido estreita. Todos os anos desenvolvem 
conjuntamente actividades comemorativas do Dia Internacional contra o Abuso e 
Tráfico Ilícito de Drogas. Em 2005, Macau foi convidado pelo Gabinete do Conselho de 
Luta contra a Droga da Província de Guangdong para assistir ao grande espectáculo 
nocturno realizado em 19 de Junho, na vila de Humen da cidade de Dongguan, 
província de Guangdong, para comemorar o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico 
Ilícito de Drogas. 

Neste evento estiveram presentes dirigentes dos serviços de combate à droga da 
província de Guangdong, de Hong Kong e de Macau, dos quais se destacaram Chen 
Shaopo, secretário-geral do Conselho de Luta contra a Droga da Província de 
Guangdong; Iong Kong Io, vice-presidente do IAS; Rosanna Ure, comissária da 
Divisão de Narcóticos do Departamento de Segurança (Narcotics Division, Security 
Bureau), Hong Kong. O espectáculo teve lugar no centro da cidade de Humen, tendo 
sido bem acolhido por milhares de habitantes. A iniciativa foi videogravada pela 
Estação Televisiva de Guangdong, e emitida posteriormente em 26 de Junho pela 
Estação Televisiva por Satélite de Guangdong e Estação Televisiva por Satélite Fénix de 
Hong Kong. Esta iniciativa contou com o apoio de um grande número de pessoas, cuja 
participação permitiu promover amplamente o combate à droga, assim como e a 
cooperação e intercâmbio entre os serviços anti-drogas das três regiões, evidenciando a 
sua determinação na luta contra a droga. 

(3) Visita aos serviços de educação sobre a prevenção do abuso de drogas em 
Hong Kong 

 
Deslocação de pessoal do IAS a Hong Kong para a visita ao Drug InfoCentre. 

 

Para reforçar a cooperação e intercâmbio entre as regiões de Hong Kong e de 
Macau na prevenção do abuso de drogas, em 30 de Junho de 2005, a Divisão de 
Prevenção Primária do IAS enviou vários trabalhadores dedicados à educação sobre a 
prevenção primária a Hong Kong para realizar uma visita de estudo de um dia. Os 
trabalhadores visitaram primeiro a Escola Primária Católica de Tseun Kwan O, onde 
assistiram a uma palestra de educação sobre a prevenção primária, partilhando 
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experiências com os seus congéneres. Posteriormente, visitaram The Hong Kong Jockey 
Club Drug InfoCentre para conhecer as suas instalações e funcionamento. Esta 
actividade de visita não só permitiu os trabalhadores conhecer a promoção do trabalho 
de educação para a prevenção primária em Hong Kong, mas também contribuiu para o 
reforço dos contactos e cooperação entre as duas regiões. 

(4) Intercâmbio entre Hong Kong e Macau no âmbito do Programa de 
Educação de Vida Sadia 

 
Intercâmbio entre trabalhadores de Hong Kong e Macau, no âmbito do programa de educação de vida 

sadia 
 

Para elevar a qualidade do curso de educação sobre a vida sadia, nos dias 25 e 26 
de Julho de 2005, o Centro de Educação de Vida Sadia do IAS e Hong Kong Life 
Education Activity Programme realizaram em Macau uma reunião de intercâmbio para 
os orientadores da educação de vida sadia das duas regiões. Nas actividades de dois dias, 
o responsável e os orientadores do Life Education Activity Programme estiveram 
presentes nas aulas do Curso de Educação sobre a Vida Sadia de Macau e trocaram 
impressões com orientadores de Macau sobre as técnicas pedagógicas e as novas 
filosofias de ensino. Além disso, ainda visitaram o Centro de Apoio à Educação para o 
Combate ao Abuso de Drogas e o Complexo de Apoio a Toxicodependentes, para 
conhecer o trabalho de prevenção e tratamento da toxicodependência de Macau. Esta 
actividade de intercâmbio contribui para a elevação de eficácia do trabalho das duas 
regiões e reveste-se de grande significado para o desenvolvimento da educação sobre a 
prevenção primária. 

(5)  Intercâmbio com o Hong Kong Lutheran Social Service 
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Troca de experiências do trabalho de prevenção contra o abuso de drogas, entre pessoal do IAS e do 

Hong Kong Lutheran Social Service 
 

Os trabalhadores do Centro de Aconselhamento a Jovens sobre o Abuso de Drogas, 
subordinado ao Hong Kong Lutheran Social Service, chegaram a Macau em 3 de 
Setembro de 2005 para trocar experiências e ideias com trabalhadores da Divisão de 
Prevenção Primária do IAS sobre o trabalho de educação anti-drogas. 

Ao Hong Kong Lutheran Social Service estão subordinados dois centros de 
aconselhamento a jovens sobre a prevenção primária, cuja competência consiste em 
prestar o serviço de tratamento e reabilitação a consumidores de drogas, desenvolver 
actividades de educação sobre a prevenção de drogas para os estudantes do ensino 
secundário do bairro, e prestar apoio e formação profissional a encarregados de 
educação. Nesta actividade de intercâmbio, ambas as partes trocaram informações sobre 
os seus próprios modelos de educação sobre a prevenção primária e discutiram a 
situação real e dificuldades existentes na promoção do trabalho de prevenção primária. 

(6) Visita a Macau do Conselho do Trabalho da Província de Hubei para a 
Prevenção e Tratamento da SIDA 

Para melhorar os conhecimentos dos seus membros relativos à prevenção e 
tratamento da SIDA, reforçar a sua capacidade de elaborar a política sobre a prevenção 
e tratamento da SIDA, e aprender o sistema de gestão e métodos de intervenção das 
regiões de Hong Kong e de Macau na prevenção e tratamento da SIDA, o Conselho do 
Trabalho da Província de Hubei para a Prevenção e Tratamento da SIDA enviou em 10 
de Setembro de 2005 cerca de 30 pessoas para visitar o Complexo de Apoio a 
Toxicodependentes do IAS, tendo Hon Wai, chefe da Divisão de Tratamento e 
Reinserção Social do IAS, explicado detalhadamente as diversas medidas tomadas pelo 
Complexo para a prevenção e tratamento da SIDA. A seguir, ambas as partes trocaram 
experiências de trabalho e discutiram profundamente o problema relativo ao uso de 
medicamentos para tratamento de toxicodependentes. Esta actividade de intercâmbio 
tem contribuído significativamente para a promoção do desenvolvimento do trabalho de 
ambas as partes na área. 
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(7) Assistência à celebração do 38.º aniversário da Pui Hong Self-help 
Association, Hong Kong 

 
Envio de representantes por parte do IAS para a assistência à celebração do aniversário da Pui Hong 

Self-help Association, Hong Kong 
 

Para promover o desenvolvimento das relações e cooperação entre as associações 
de apoio mútuo na área de desintoxicação de Macau e os seus congéneres de Hong 
Kong, Hon Wai, chefe da Divisão de Tratamento e Reinserção Social do IAS, e três 
representantes do conselho da Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau 
assistiram à “Celebração do 38.° Aniversário e Cerimónia de Tomada de Posse do 
Membro Central e Entrega de Prémios”, realizadas pela Pui Hong Self-help Association, 
em que foram premiados os sócios com melhor desempenho no processo de reabilitação 
social. A Pui Hong Self-help Association é uma organização social de apoio mútuo que 
tem por objectivo promover a reintegração social dos reabilitados da toxicodependência. 
A Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau recebe desde sempre apoio técnico 
dela tanto na sua fundação como no seu funcionamento. Por isso, elas mantêm sempre 
relações estreitas de cooperação amistosa, a fim de promover conjuntamente o 
desenvolvimento dos serviços congéneres. 

(8) Visita a Hong Kong para conhecer o “Project Snowball”, desenvolvido por 
The Hong Kong Federation of Youth Groups 
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Deslocação de pessoal do IAS a Hong Kong para conhecer as acções preventivas da toxicodependência 
desenvolvidas por The Hong Kong Federation of Youth Groups 

 

Para consolidar os conhecimentos e habilidades especializadas dos seus 
funcionários sobre o desenvolvimento do trabalho extensivo ao exterior para jovens 
consumidores de drogas, o IAS enviou, em 30 de Setembro, vários trabalhadores do 
Departamento de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência a Hong Kong para 
conhecer o “Project Snowball” , desenvolvido por The Hong Kong Federation of Youth 
Groups. Uma das acções integradas neste Programa consiste na instalação de um balcão 
junto da discoteca para prestar aos jovens serviços de exame físico, sobretudo a 
medição da tensão arterial e de gordura, assim como a avaliação da capacidade vital, e 
aproveitar a ocasião para contactar com jovens consumidores de drogas, no sentido de 
lhes transmitir informações sobre a redução dos danos do consumo de drogas e reforçar 
a sua motivação de se absterem do vício. Na noite desse dia, os trabalhadores do IAS 
acompanharam os assistentes sociais de serviço externo de Hong Kong, na deslocação a 
discotecas, a fim de conhecer os métodos de intervenção adoptados na região vizinha no 
contacto com jovens consumidores de drogas, tendo os trabalhadores do IAS 
aproveitado a ocasião para a permuta de experiências de trabalho com seus congéneres 
de Hong Kong, e achado a visita impressionante e proveitosa. 
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Lista das Organizações/Serviços Envolvidos no Combate 

à Droga em Macau 
 

Serviços Governamentais 

Nome Tipo de serviço Endereço Tel. Fax. 

Complexo de Apoio a 
Toxicodependentes da 

Divisão de Tratamento e 
Reinserção Social 

Tratamento da 
toxicodependência e 

serviço de apoio 
social, 

Consulta externa e 
internamento 

Estrada Nova 714088
Hotline:
358844

715204

Divisão de Prevenção 
Primária 

Educação preventiva 
e divulgação, 

Serviço de 
informação e de 

recepção 

Rua Sanches de 
Miranda, n.º 5, 1º andar 

781718
Hotline:
781791

781720

Centro de Educação de 
Vida Sadia 

Prevenção e 
educação para uma 

vida saudável 

Rua Francisco H. 
Fernandes, n.° 11, 

2-andar-AK1, Macau 

225778
225779

225780

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Pr

ev
en

çã
o 

e 
Tr

at
am

en
to

 d
a 

To
xi

co
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pe
nd

ên
ci

a 
 d

o 
In

st
itu

to
 d

e A
cç

ão
 S

oc
ia

l 

Centro de Apoio à 
Educação para o 

Combate ao Abuso de 
Drogas 

Educação preventiva 
e fornecimento de 

informações 

Rua Sanches de 
Miranda, n.º 7 

781791 781720

Centro de Prevenção e 
Controlo de Doenças 

Contro de doenças e
educação para uma 

vida sadia 

Estrada Nova, n.° 5, R/C 533525 533524

Laboratório de Saúde 
Pública 

Análise laboratorial Estrada dos Parses 530291 530294

Departamento de 
Assuntos Farmacêuticos 

Inspecção e controlo 
de medicamentos 

Av. Sidónio Pais, 
n.°49-51, Edf. China 

Plaza, 1.º andar 

5983521 524016

Serviços de Psiquiatria Tratamento de 
doenças mentais 

Complexo Hospitalar 
Conde de S. Januário, 

r/c 

3908868 --- 

Se
rv

iç
os

 d
e 

Sa
úd

e 

Serviço de Acção Social Serviço social de 
medicina 

 Complexo Hospitalar 
Conde de S. Januário, 

1º andar 

313731 --- 
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Laboratório de Polícia 
Cientifica 

Análise de drogas e 
medicamentos 

controlados 

Rua Central, n.° 1 3967376 370560
Po

líc
ia

 Ju
di

ci
ár

ia
 

Divisão de Investigação 
e Combate ao Tráfico de 
Estupefacientes 

Investigação criminal Rua do Minho, Edf. 
Hung Fat, Bloco 2-2.º 

and., Taipa 

3967709 839496

Unidade de Tratamento de 
Reclusos Toxicodependentes do 

Estabelecimento Prisional 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-drugas website 
http://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 

Gabinete de 
Coordenação* 

e 
Centro para 

Reabilitação de 
Toxicodependentes

* 

  
 

Av. de Artur de Tamagnini Barbosa, Bairro 
Tamagnini Barbosa, Torre C, r/c, A,B,G,H 

Email:newlife@macau.ctm.net 

457495 
455576 

457219 Ku Chan 
Kuong 

C
on

fr
at

er
ni

da
de

 C
ris

tã
 V

id
a 

N
ov

a 
de

 M
ac

au
 

Secção de Serviço 
Extensivo ao 

Exterior* 

 
 

 

Istmo Ferreira Amaral 
n.° 2-10, Edf. Fai Yi. R/C 
Email:newlife@macau.ctm.net 

435563 457400 Yu Cheok 
Nam (Pessoa 
de contacto)
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Casa de 
Reabilitação 
(Residência 

Temporária )* 

 
  

 
Travessa da Louça, nº 4 

 
933662 

 
933672

Ieong Sio 
Peng 

Serviço Extensivo 
aos Jovem 
Consome * 

 
 

Est. Marginal Areia Preta 549, R/C Bloco 6, 
D, Edf. Kwong Fok On Garden 
Email: smart823@macau.ctm.net  

470802 
470803 

470809 Ng Ho Wai

Secção Masculina*   
 

636000
9 

965515 Chan Chi 
Neng 

D
es

af
io

 Jo
ve

m
 

Secção Feminina*   
 

Vale de Benção, Coloane/  
Coloane PO Box n.° 25 
Email:tcmacau@macau.ctm.net  
 
 

660274
4 

965515 Chu Iok 
Keng 

Associação Reabilitação de 
Toxicodependentes* 

 Estrada do Campo, nº 16, Coloane 
Email:artm@macau.ctm.net 
Website:http://www.artm.org.mo 

870117 870118 Augusto 
Nogueira 

St. Stephen’s 

(House of Promise) 
  

 
Mercado Vermelho PO Box n.° 6613 
Email: ssscsau@ macau.ctm.net 

345026 345026 Ilona Miler

Associação Renovação e 
Apoio Mútuo de Macau* 

 
 

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

474065 
474348 

474065 Chan Man 
Ioi 

Associação de Beneficência 
Au Hon Sam – Consulta 
Externa de Desabituação 

Tabágica* 

 
Consulta

 

Rua do Matapau, n.° 87, 2.° andar-AB, 
Macau 

572929 572929 Au Hon Sam

 
*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 
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