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Prefácio

Em 2003, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau continuou a sofrer os
efeitos da depressão económica. Face à alta taxa de desemprego, o Instituto de Acção Social
(IAS) prosseguiu os seus objectivos, reforçando a prestação do apoio económico ou de serviços
relacionados às famílias que se encontravam em dificuldades económicas. Prosseguiu o apoio
especial aos três tipos de famílias em situação vulnerável, cujo montante aumentou para vinte
milhões de patacas, desenvolvendo vários projectos especiais para aliviar e responder às diversas
necessidades destas famílias. Além disso, o IAS continuou a colaborar com instituições particulares
para apoiar as famílias que se encontravam à beira da pobreza, ajudando-as a desempenharem
as suas funções devidas.

No início do ano transacto, com o surgimento da síndrome respiratória aguda severa (SRAS)
nas regiões vizinhas, o IAS implementou uma série de medidas para a prevenção e luta contra
essa epidemia, sobretudo na sensibilização dos equipamentos de serviços sociais de toda a
sociedade sobre a consciência da prevenção contra a SRAS, para além da elaboração de
recomendações complementares e do reforço de visitas de inspecção, elevou ainda o grau de
atenção na limpeza diária das instalações e a capacidade de enfrentar crises do pessoal dos
equipamentos de serviços sociais particulares e subsidiados, garantindo a saúde dos utentes dos
respectivos serviços.

No ano passado, em resposta às necessidades sociais, o IAS não só se preocupou na
satisfação das necessidades urgentes das grupos sociais em situação vulnerável, mas também
reforçou, progressivamente, a promoção da educação comunitária, especialmente na campanha
de educação básica sobre a vida familiar e a vida sadia, fortalecendo deste modo, a educação
preventiva. Entretanto, seguindo o princípio social de partilha de paz, o IAS envidou grandes
esforços para formar uma boa atmosfera de estima dos idosos e de vida solidária entre as pessoas
sem e com deficiências, com o objectivo de transformar a nossa comunidade numa sociedade
harmoniosa, prevenindo, assim a desintegração social e o agravamento do problema.

No aspecto da optimização do serviço social, as diversas subunidades do IAS não só
melhoraram, continuamente, os seus serviços prestados, mas também lançaram, sucessivamente,
carta de qualidade, elevando os seus indicadores de qualidade e acrescentando novos serviços.
Por outro lado, simplificou procedimentos administrativos e aumentou a transparência. Além disso,
intensificou a formação e o apoio técnico, incutindo gradualmente a noção de optimização de
serviço nas instituições particulares, para que em conjunto os serviços sociais possam beneficiar
toda a população.

No futuro, o IAS vai adoptar a atitude de introspecção e sensatez para melhorar o
aproveitamento dos recursos disponíveis, desenvolvendo as funções das diversas subunidades
e fortalecer os canais de comunicação com os cidadãos, tomando como orientação de
desenvolvimento a elevação do grau de satisfação da população.
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Em 2003, os cinco Centros de Acção Social e o Gabinete de Acção Familiar, subordinados
ao Departamento de Família e Comunidade do IAS, continuaram a promover a educação
comunitária, especialmente a educação da vida familiar e a educação preventiva da violência
doméstica. Entretanto, reforçou o apoio a três tipos de famílias em situação vulnerável e
desenvolveu activamente novos tipos de serviço e instalações de protecção familiar.

Devido à influência da síndrome respiratória aguda severa (SRAS), as actividades
comunitárias a desenvolver segundo o plano original tiveram que ser anuladas, transferindo a
concentração para os trabalhos de divulgação e promoção. Para que a população compreendesse
melhor o significado da educação da vida familiar, prestando-lhe maior importância, foram
estabelecidos seis projectos de divulgação com temas diferentes. Através da comunicação social
e das actividades realizadas pelas instituições de serviço social, promoveram-se informações
sobre a educação da vida familiar, com vista a prevenir a desagregação familiar, estabilizar a
estrutura familiar e desenvolver as funções familiares.

 2.1 Serviço dos Centros de Acção Social

2.1.1 Tratamento de casos
Em 2003, os cinco Centros de Acção Social (CASs), subordinados ao Departamento de

Família e Comunidade (DFC) do IAS, prestaram a 15.690 pessoas um total de 34.906 vezes
diversos serviços (Ver Mapa 2.1), e de entre os beneficiários alguns solicitaram os nossos serviços
mais de uma vez.  Para tratar adequadamente os mais de 10.000 pedidos, os CASs efectuaram
em 2003 um total de 34.750 entrevistas e 12.493 visitas domiciliárias, de modo a coordenar da
melhor maneira o trabalho de apoio aos diversos casos. Em relação a 2002, o número das
entrevistas aumentou 45,1% e o número de visitas domiciliárias aumentou 4,2% (Ver Gráfico 2.1).

2. Serviço de Apoio a Indivíduos e Famílias
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Apoio económico
Em 2003, um total de 5.183 indivíduos ou famílias receberam  apoio económico regular do

IAS e o número dos beneficiários alcançou 5.973 pessoas, envolvendo no total 14.578 membros
familiares. O apoio económico que os requerentes pediram inclui os subsídios sociais (subsídio
de velhice e subsídio de invalidez) concedidos por este Instituto e pelo Fundo de Segurança
Social (FSS), não abarcando, porém, os subsídios de desemprego sujeitos à apreciação do IAS e
concedidos pelo FSS.

Em 2003, a fim de apoiar os indivíduos com carência económica a obterem condições
básicas de vida, o IAS concedeu um total de MOP72.596.099 de apoio económico diverso a
5.183 indivíduos ou famílias. Em relação a 2002, ano em que a verba do apoio económico do
género foi de MOP64.179.383, a verba relativamente concedida neste ano aumentou 13,1%.

Entre os beneficiários a maioria eram famílias com carência económica e famílias
monoparentais, seguindo-se-lhes idosos que recebiam subsídios de velhice ou de invalidez e
pessoas sem capacidade de trabalho(Ver Mapa 2.2).

Em 2003, o IAS prestou auxílio ao FSS na verificação e apreciação da situação familiar de
8.788 requerentes que lhe solicitaram o subsídio de desemprego, tendo prestado um total de
21.840 vezes de serviços, os quais correspondem, respectivamente, a um aumento de 42,4% e
76,9% em relação ao ano de 2002 (Ver Mapa 2.1).

Além de aliviar temporariamente a dificuldade dos beneficiários, o IAS seguiu ainda o princípio
de ajudar as pessoas a apoiarem-se nos seus próprios esforços, encorajando os beneficiários do
apoio económico com capacidade de trabalho a frequentarem o Curso de Formação Cultural,
para que se auto-valorizassem e elevassem a capacidade de obter novo emprego.
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Além do apoio económico regular, para satisfazer a necessidade urgente dos requerentes,
o IAS também concedeu apoio urgente de acordo com as circunstâncias, de modo a que os
requerentes pudessem receber apoio efectivo. Em 2003, o IAS prestou apoio urgente a 860
indivíduos e famílias, cujo montante alcançou os MOP2.767.665,00, correspondendo a 71,7% da
despesa total relativa ao apoio eventual. Além disso, o apoio financeiro concedido aos beneficiários
para o internamento em equipamentos sociais ou aquisição de instrumentos médicos (tais como
fraldas de papel, muletas e cadeiras de rodas, etc.) ocupou também determinada percentagem
da referida despesa (Ver Mapa 2.3). Isto mostra que as necessidades das famílias que receberam
apoio económico não se manifestaram apenas na manutenção da vida básica, mas também no
apoio aos cuidados das funções físicas, demonstrando assim, que os problemas das famílias
subsidiadas são diversos e complicados, não podendo ser verificados e tratados só no aspecto
económico.

Atestado de situação económica
Em 2003, os cinco CASs emitiram um total de 453 atestados de situação económica para

efeitos de pedido de apoio judicial, e alguns dos requerentes, devido às respectivas necessidades,
tiveram de apresentar mais do que um atestado ao mesmo apoio judicial, podendo cada requerente
ter recebido mais do que uma vez o mesmo serviço (Ver Mapa 2.1).
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Serviço de aconselhamento a indivíduos ou famílias
Em 2003, os cinco CASs prestaram um total de 499

vezes o serviço de aconselhamento a 346 indivíduos ou
famílias, sendo a maioria procurada por iniciativa própria dos
requerentes aos CASs das zonas onde residem. De entre
os 346 requerentes, alguns receberam sucessivamente, o
serviço de aconselhamento em CASs das diferentes zonas,
devido à mudança de casa ou à diversidade dos problemas,
que envolveram diferentes t ipos do serviço de
aconselhamento. Sendo que, na realidade, só houve 328
indivíduos ou famílias que receberam o serviço de
aconselhamento nos cinco CASs.

Por outro lado, o IAS prestava serviços de
aconselhamento familiar, caso verificasse essa
necessidade no processo de tratamento de casos. Em
2003, os cinco CASs prestaram um total de 116 vezes
do serviço de aconselhamento familiar (Ver Mapa 2.4).
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2.1.2 Apoio às autoridades judiciárias no tratamento de casos
Para expor às autoridades judiciárias sobre o acompanhamento da evolução dos casos, em

2002 os cinco CASs redigiram e apresentaram-lhes 48 relatórios sobre a situação familiar e sócio-
económica dos utentes, correspondendo a um aumento de 9,1% em relação aos 44 relatórios do
género efectuados em 2002.

Além disso, os CASs estabeleceram contactos com as autoridades judiciárias para o
acompanhamento de diferente tipos de casos, e prestaram apoio no acompanhamento de 58
casos relativos à situação da composição dos membros das reuniões familiares, à transferência
do serviço social, à violência doméstica, à agressão sexual e à tutela (Ver Mapa 2.5).

2.1.3 Serviço de apoio a casos urgentes durante 24 horas
Em resposta aos pedidos apresentados por residentes em circunstâncias urgentes, os cinco

CASs do IAS organizaram o plantão por turno, com assistentes sociais a prestarem serviço de
apoio urgente durante 24 horas.

Em 2003, os cinco CASs trataram um total de 121 casos de pedido urgente transferidos pelo
Corpo de Polícia de Segurança Pública ou pelo Corpo de Bombeiros, relativos à violência
doméstica, suicídio, aconselhamento referente a problemas emocionais, alojamento e colocação,
registando um aumento de 4 casos em relação ao ano 2002, em que trataram 117 casos do
mesmo género (Ver Mapa 2.6). Além disso, ainda receberam casos relativos ao registo de
confissões de menores ou pessoas com problemas mentais, conflitos familiares, problemas
emocionais e de relação entre pais e filhos.



10

2.1.4 Apoio a sinistrados
O apoio a sinistrados consiste na concessão de subsídio de vida difícil e prestação de serviço

de asilo temporário aos residentes afectados por circunstâncias sinistrais. Em 2003, o Centro de
Sinistrados da Ilha Verde prestou serviço de alojamento temporário a 40 pessoas de 23 famílias.
Nos dias do inverno rigoroso, o Centro de Alojamento acolheu um total de 14 desalojados.

Trabalhadores dos cinco CASs e do Gabinete de Acção Familiar distribuíram em 2003 um
total de 90 edredões de algodão e 43 casacos acolchoados de algodão aos desalojados e
necessitados.

2.1.5 Fornecimento de refeições
Em 2003, um total de 198 pessoas pediram ao IAS o serviço de fornecimento de refeições.

Diariamente, as três cantinas subordinadas ao IAS serviram 1.145 utentes. A cantina D. Augusta
Silvério Marques forneceu mensalmente almoço e jantar a 514 pessoas,  enquanto as cantinas
da Taipa e de Coloane forneceram pequeno-almoço e almoço, respectivamente a 473 e a 179
pessoas. Em conjunto as três cantinas forneceram 278.460 refeições no ano de 2003. Entre os
beneficiários estiveram incluídos alunos de 27 escolas e utentes de 3 instituições sociais de natureza
não lucrativa.

Além disso, o IAS ainda concedeu subsídios de refeição a 1.050 alunos de sete escolas
infantis, no montante total de MOP557.066,60.
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 2.2 Serviço do Gabinete de Acção Familiar

Em 2003, o Gabinete de Acção Familiar (GAF) do IAS continuou a acompanhar e avaliar 52
casos velhos já existentes em 2002 ou em anos anteriores e recomeçou 1 caso velho. Entre os 53
casos velhos acima referidos, 6 foram considerados concluídos após avaliação, sendo que, na
realidade, o Gabinete só se envolveu no tratamento de 47 casos velhos.

Por outro lado, o GAF atendeu ainda 36 casos novos transferidos pelos diferentes CASs.
Um dos casos transferido pelo CASLS foi considerado como concluído após avaliação, por isso,
na realidade o GAF só se envolveu no tratamento de 35 casos novos (Ver Gráfico 2.2), sendo 82
o total de casos tratados em 2003. Até ao final do mesmo ano, ainda restaram 66 casos em
acompanhamento e tratamento.

Os 82 casos acima mencionados envolveram problemas relativos à violência doméstica,
relação conjugal, relação entre pais e filhos e perturbação emocional (Ver Mapa 2.7).

Em 2003, o GAF efectuou 511 entrevistas e 196 visitas domiciliárias e de outros tipos.

 No que diz respeito aos casos de apoio ao tribunal, o GAF apresentou ao Tribunal e ao
Ministério Público 7 relatórios sociais referentes a menores, protecção de menores e à tutela de
pessoas com incapacidade.
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Quanto ao serviço de consulta jurídica, foram efectuadas 32 entrevistas aos utentes e
fornecidas informações jurídicas por via telefónica num total de 16 vezes. Além disso, prestou
apoio aos centros de acção social no tratamento de casos, realizando um total de 14 entrevistas
com os utentes, e deu auxílio a trabalhos internos, fornecendo informações, por via telefónica,
num total de 229 vezes ao pessoal dos cinco CASs e das subunidades do IAS. As informações
fornecidas consistiam, principalmente, em problemas nos âmbitos do Código Civil e do Código de
Processo Civil, envolvendo na maior parte delas a lei de família, nomeadamente, o divórcio e o
exercício do poder paternal e da tutela.

Em 2003, o GAF e os CASs trataram conjuntamente 6 casos urgentes, referentes ao
internamento em lar, suicídio e mau trato às esposas, acidente de trânsito de idosos isolados,
assim como doença mental de idosos desalojados.
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 2.3 Apoio especial a três tipos de famílias em situação vulnerável

Em 2003, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) atribuiu
extraordinariamente 20 milhões de patacas como verba de apoio especial a três tipos de famílias
em situação vulnerável, nomeadamente, as famílias monoparentais, com deficientes e pessoas
com doenças crónicas. Baseando-se na atribuição da verba especial no valor de 10 milhões de
patacas em 2002, o IAS elaborou em 2003 um plano de apoio especial no valor de 20 milhões de
patacas, visando aumentar o montante de subsídio a famílias monoparentais, cuidados médicos
e deficientes. Além disso, foram elaborados vários projectos concretos, de modo a satisfazer
diversas necessidades das famílias em situação vulnerável.

Entre estes projectos inclui-se o estabelecimento do Plano de Concessão de Subsídio de
Vida Especial. Com a colaboração de 19 instituições particulares, contactaram-se as famílias em
situação difícil e elevou-se adequadamente o índice mínimo do subsídio de subsistência, prestando
o maior apoio possível às famílias na margem da pobreza. Entre Maio e Setembro de 2003, foi
concedido duas vezes o subsídio de vida, a cerca de 5.000 famílias.

Os projectos incluíram também o “Projecto Piloto de Rede de Apoio às Famílias
Monoparentais”, fornecendo formação de apoio ao emprego para os parentes de famílias
monoparentais com condições de trabalhar fora e serviço de internamento aos necessitados,
nomeadamente os casos de serviços de cuidados a deficientes em lares particulares, bem como
se reforçaram os serviços de cuidados que as equipas de apoio domiciliário prestam aos utentes
e promoveu-se o Plano de Educação sobre a Vida Familiar aos Deficientes. Relativamente à
despesa da verba especial atribuída em 2003, no valor de 20 milhões de patacas, consultar o
Mapa 2.8.
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Em 2003 um total de 2.333 famílias em situação vulnerável receberam subsídios concedidos
pelo IAS, no valor de MOP 6.919.941,00,  cujos beneficiários atingiram 7.306 pessoas. Por outro
lado, o montante de apoio especial tem aumentado continuamente, devido à estimulação dada
pelo IAS às organizações sociais para a descoberta de casos semelhantes e, conforme as listas
apresentadas pelas mesmas, foram realizadas visitas domiciliárias. (Ver Mapa 2.9).

 2.4 Desenvolvimento de equipamentos sociais

Em 2003 foram subsidiados 16 centros de apoio à família, instituições de aconselhamento,
centros comunitários e centros de acolhimento temporário (Ver Mapa 2.10).
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Materiais de propaganda sobre

a educação de vida familiar

 2.5 Acções comunitárias

Em 2003, os cinco CASs e o GAF apoiaram 39 instituições
particulares e associações de solidariedade social que solicitaram
apoio financeiro para a realização de actividades eventuais, tendo
tratado um total de 134 requerimentos. Através do financiamento
acima referido, foram real izadas várias act ividades,
nomeadamente, celebrações festivas, visitas, palestras,
exposições, workshops, seminários, formação de voluntários,
actividades em grupo, acampamento de vida, educação sobre a
vida familiar, concursos com temas específicos, educação cívica,
e educação comunitária. De entre as actividades desenvolvidas
destacam-se: a “Alegria para Milhares de Famílias”, “Criação
Conjunta da Alegria das Famílias”, “Feliz Vida Conjugal —
Celebração de Aniversários do Casamento”, “Campo de Vida de
Famílias Monoparentais”, “Campo de Pais e Filhos Cujos
Corações Palpitam ao Uníssono”, “Festa de Fraternidade no Fi-
nal do Ano”, “Construção Conjunta de Famílias Felizes”, “Uma
Visão Global de Culturas Diversificadas” e “Actividades em Série
para a Protecção de Menores”.
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3. Serviço de Apoio a Crianças e Jovens
Em 2003, a Divisão de Infância e Juventude (DIJ) apoiou principalmente os jovens em risco

no reforço da capacidade de resistência à adversidade, na reconstrução da autoconfiança e
integração na comunidade. Ao mesmo tempo, intensificou o serviço de apoio extensivo ao exte-
rior e elevou o nível profissional dos trabalhadores de aconselhamento.

 3.1 Tratamento de casos

Em 2003, a DIJ tratou um total de 393 casos, dos quais 142 referiam-se ao serviço de
creches e lares, em relação aos 157 casos do ano 2002, registou-se uma redução de 15 casos.
Quanto aos casos relacionados com o apoio do tribunal, foram registados 232 casos,
correspondendo a um aumento de 5 casos, em comparação com os 227 casos registados em
2002; os restantes 19 foram casos de outros tipos.

Os tipos dos casos referentes ao serviço de creches e lares foram os seguintes: pedido para
ingresso em creches, pedido de admissão em lares, saída de lares ou transferência para outros
lares, pedido para tutela de crianças internadas em lares e para a adaptação destes à vida nos
lares. Estes casos envolveram um total de 172 utentes (Ver Mapa 3.1) .



19

3.1.1 Admissão em lares
Em 2003, os trabalhadores da DIJ trataram um total de 62 casos de pedido de admissão em

lares, envolvendo 74 menores, entre os 2 meses e os 21 anos de idade. Estes casos de pedido
tiveram como origens diversas subunidades do IAS, outros serviços e instituições (Ver Mapa 3.2).

Até finais do mês de Dezembro de 2003, entre os casos referentes a lares para crianças e
jovens, houve 10 em que os trabalhadores do IAS assumiram o cargo de tutor/curador e 12 em
que os responsáveis do lar assumiram a mesma responsabilidade, envolvendo respectivamente
12 e 19 menores ou deficientes mentais.

3.1.2 Serviço de adopção
Em 2002 foram registados 24 pedidos de adopção apresentados ao IAS, dos quais 10 pediram

a adopção de menores sob cuidados do IAS e os restantes 14, a adopção de determinados
menores. Além disso, a DIJ tratou 11 casos relativos ao abandono de filhos (2 novos e 9 velhos),
dos quais 4 crianças (2 do sexo masculino e 2 do feminino) conseguiram ser adoptadas e as
famílias adoptantes eram locais. Há ainda 3 casos cuja adopção está em curso e entre os
adoptantes, um é de Portugal e os outros dois são locais.

3.1.3  Colaboração com outras instituições
No tocante à colaboração com o Tribunal Judicial de Base e o Ministério Público em 2003, o

IAS prestou-lhes principalmente o apoio de tratamento de casos no âmbito do regime de protecção
social, quando o tribunal exercia o julgamento dirigido a menores. Os casos tratados envolveram
os seguintes problemas: o exercício e regulação do poder paternal e da tutela; infracções praticadas
por menores de idade inferior a 12 anos; situações de crise ou de desadaptação social no processo
de crescimento, tais como abandono, falta de apoio familiar, dificuldade em adaptação a diversas
disciplinas ou à vida social, etc. Em 2003, o IAS tratou um total de 232 casos, um aumento de 5
casos em relação a 2002, ano em que foram tratados 227 casos. Pode-se ver a comparação das
situações dos diversos tipos de casos registados respectivamente em 2002 e 2003 no seguinte
Gráfico 3.1.
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No que diz respeito à cooperação com o tribunal e o Ministério Público, o IAS concluiu no
total 315 relatórios, dos quais 69 se referiram a casos sobre poder paternal, 89 sobre estado de
crise na vida e desadaptação social, 63 sobre adopção, 30 sobre tutela, 36 sobre  investigação da
paternidade e os restantes 28 sobre abandono de crianças, obrigação de alimentos e outros
problemas.

 3.2 Desenvolvimento de equipamentos sociais

Até ao fim de 2003, o IAS ajudou em forma de apoio financeiro regular o funcionamento de
equipamentos sociais, incluindo 25 creches, 7 lares para crianças e jovens, 1 internato e 1 equipa
de serviço extensivo ao exterior. Estes equipamentos sociais forneceram este ano 3.704 vagas
disponíveis e o número dos seus utentes atingiu 2.565 pessoas (Ver Mapa 3.3).

Em 2003, a DIJ efectuou um total de 677 visitas às diversas instituições beneficiárias do
apoio e financiamento do IAS, registando um aumento de 53 vezes em relação a 2002, ano em
que foram realizadas  624 visitas.
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Em Abril de 2003 foi criado um novo equipamento social para jovens, servindo como sede
de trabalho no bairro de Fai Chi Kei, para a equipa de apoio a jovens, extensivo ao exterior, da
zona norte de Macau. Os dados sobre este equipamento são os seguintes:

Centro de Desenvolvimento Juvenil da Zona Norte Sheng Kung Hui
(Fai Chi Kei)
Instituição gestora: Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui de Macau

Endereço: Rua Sul do Patane e Rua do General Ivens Ferraz, n.os 329 e 343, Edf. “Pou Choi”, “Lei
Fai Kok”, r/c.

Natureza de serviço: Serviço de apoio extensivo ao exterior
Objectivo: Através do modelo de trabalho extensivo ao exterior, tomar a iniciativa de contactar e

conhecer jovens da zona norte que vagueiam ou reúnem em grupos nas ruas, e que
são susceptíveis de sofrerem más influências, ajudando-os, através da prestação de
serviços, a desenvolverem as suas potencialidades e a terem um crescimento saudável.

Destinatários: Jovens da zona norte que costumam vaguear e reunir-se em locais públicos e que
são susceptíveis de sofrerem más influências.

Em 2003 foram encerradas as seguintes creches: Creche Monte da Guia, Creche dos
Operários Si Tá Hâu, Creche Ka Loc Toc I, Creche “On Ieng I Toc I So”, Creche “Chao Lam Iao I
Un”, Creche “Oi Lai I Chong Sam”, Creche Pui Iao Hoc Chin Iao I Un, Creche Sio Tin Tei Iao I
Chong Sam - “O Paraíso Infantil”, Creche Mou Iao Toc I So e Creche “Ha Van Toc I So”.

Em 2003, houve uma creche que aumentou a sua lotação e um lar para crianças e jovens
que reajustou as respectivas vagas de alojamento. Os dados em questão são os seguintes:

Creche da Santa Casa da Misericórdia de Macau
Conteúdo de reajustamento: O número de vagas para crianças aumentou de 97 para 100.
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Centro Residencial “Arco-Íris”
Conteúdo de reajustamento:  Como a procura de utentes do sexo feminino era maior que as

do sexo masculino, as vagas de alojamento foram reajustadas do seguinte modo: para utentes do
sexo masculino reduziram de 30 para 27; e do sexo feminino aumentaram de 21 para 24.

 3.3 Desenvolvimento das actividades

Em 2003 foram organizadas duas actividades:

Série de Actividades Comemorativas de 1 de Junho, Dia
Internacional da Criança
Objectivo: Chamar a atenção da população para os direitos e interesses das crianças, através da

distribuição de prendas para alunos primários de Macau e da oferta de presentes às
crianças internadas nos dois hospitais e às crianças com doenças crónicas.

Entidade organizadora: IAS com a colaboração de 20 serviços públicos e instituições particulares
Data de realização: 1 de Junho
Participantes: Crianças de Macau
Nota: A palavra de ordem para a celebração do Dia Internacional da Criança de 2003 foi “Educar

a Criança com Amor, Paciência, Confiança e, sobretudo, Atenção”. Em virtude da ocorrência
da “síndrome respiratória aguda severa”, foi decidido, após deliberação entre os Serviços
de Saúde e o Comité Organizador do Dia Internacional da Criança, cancelar a realização
habitual da festa de grande envergadura, substituindo-a pela oferta de prendas aos alunos
primários locais.

Projecto para os Jovens Serem Fortes na Adversidade
Objectivo: Ajudar os jovens a reflectirem sobre a vida, reforçarem a consciência colectiva e a

capacidade de resolver problemas e enfrentar a
adversidade, através de actividades práticas, inspirativas
e competitivas, organizadas pelo Outward Bound Hong
Kong, tais como dar saltos nos cais, acampar na montanha,
fazer comidas por si mesmo, fazer jangadas de madeira/
rede de cordas, festa em torno da fogueira, aprender a
conduzir um barco à vela, etc.

Entidade organizadora: IAS com a colaboração do Outward Bound
Hong Kong

Data de realização: De 20 a 24 de Dezembro
N.º de participantes: 28 participantes compostos por crianças

internadas em 5 lares e menores de casos
de  reg ime  de  p ro tecção  soc ia l ;  5
trabalhadores dos lares; 1 técnico e outro
estagiário do IAS.

Actividades de aventura - escalada
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4. Serviço de Apoio a Idosos
Em 2003, o serviço de apoio a idosos concentrou-se no reforço dos cuidados comunitários,

incluindo: o desenvolvimento do serviço de apoio a idosos isolados, com vista a intensificar o
apoio aos idosos com saúde débil e falta de pessoas que os cuidam; o desenvolvimento do
serviço de alívio da pressão para pessoas que prestam cuidados aos idosos, ajudando-os a
aliviar temporariamente as suas pressões; aumentar, através dos serviços de apoio, os
conhecimentos de cuidados com idosos,  reduzindo a necessidade de os idosos aguardarem pela
admissão em lares; bem como a fomentação activa do espírito de protecção aos idosos. No que
diz respeito aos lares, foram efectuadas avaliações sobre as funções e a lotação do alojamento,
melhorando progressivamente a sua capacidade de prestar cuidados, a fim de satisfazer as
necessidades dos idosos que estão a aguardar a admissão em lares.

 4.1 Tratamento de casos

A Divisão dos Idosos (DI) tratou em 2003 um total de 148 casos, dos quais 96 eram novos e
os restantes 52 eram acompanhamentos de casos do ano de 2002.

4.1.1 Acompanhamento dos pedidos de admissão em lares
Os 96 casos acima referidos envolveram requerentes entre os 44 a 98 anos de idade, dos

quais 95 eram pedidos de admissão em lares e 1 de pedido para serviços de cuidados do centro
de dia.

Em 2003 registaram-se 95 casos de pedido de admissão em lares, correspondendo a um
aumento de 11 casos em relação aos 84 casos do ano de 2002. Dos 95 casos, 88 vieram dos
cinco CASs do IAS e os restantes 7 de outros serviços públicos.
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4.1.2 Acompanhamento do subsídio atribuído a idosos internados
em lares

Em 2003, a DJ acompanhou 414 casos sobre a atribuição de subsídio a idosos internados

em lares (Ver Mapa 4.2), havendo apenas um aumento de 6 casos em relação a 2002.

De entre os requerentes que solicitaram subsídio em 2003, 41% não tinham familiares em
Macau, representando uma redução de 16% em relação a 2002 (Ver Gráfico 4.2).
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De entre os casos de atribuição de subsídio a idosos internados em lares acompanhados
em 2003, 127 tinham como origem o CAS de São Lourenço e Sé, seguindo-se-lhe o CAS de
Santo António e São Lázaro, onde o número dos casos foi de 104 (Ver Mapa 4.3).

4.1.3  Serviço de apoio domiciliário
Em 2003, a DI recebeu e tratou um total de 424 casos referentes ao pedido do serviço de

apoio domiciliário. De entre os idosos requerentes, 289 viviam isolados e os restantes 135 com
familiares. Entre o total de requerentes deste ano, 392 conseguiram receber o serviço pedido.

O ano 2003 foi o 10.º aniversário do desenvolvimento do serviço de apoio domiciliário. Para
avaliar e melhorar a qualidade deste serviço, realizou-se, junto aos utentes, um inquérito sobre os
serviços de fornecimento de refeições e de limpeza domiciliária. E em meados de Setembro, foi
realizada por quatro equipas de apoio domiciliário, uma campanha de grande envergadura intitulada
“Dez anos de atenção e amor do serviço de cuidados domiciliários aos idosos”. Além disso, como
o IAS prestou apoio financeiro à Cruz Vermelha de Macau para a instalação do serviço de transporte
especializado, a maior parte deste serviço que era assumido, anteriormente, pelo Corpo de
Bombeiros, foi transferida para a Cruz Vermelha, iniciando-se assim um novo modelo de cooperação
em 2003. Por outro lado, em Outubro de 2003, foi contratado para cada equipa de apoio domiciliário
um enfermeiro e um cuidador temporário, a fim de prestar melhores serviços de apoio domiciliário
aos utentes.
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4.1.4 Novos serviços acrescentados
Para prestar serviços mais adequados aos idosos e seus familiares necessitados, em 2003,

o IAS acrescentou novas acções de apoio financeiro às instituições particulares, incluindo o serviço
de cuidados domiciliários, o serviço de apoio comunitário a idosos isolados e o serviço de apoio a
cuidadores de idosos.

Serviço de cuidados domiciliários: (1) Para cada uma das quatro equipas de apoio domiciliário foi
contratado um enfermeiro e através da atribuição de uma verba especial foi acrescentado, para
cada uma delas, um cuidador particular temporário, pelo período de um ano, para prestar serviços
de cuidados domiciliários a 424 utentes (especialmente idosos isolados com saúde fraca); (2)
Para cada um dos cinco lares de idosos foi contratado um novo cuidador particular, a fim de
reforçar a função de cuidados domiciliários.

Serviço de apoio comunitário a idosos isolados: Para evitar situações de risco a idosos isolados
na comunidade devido à falta de cuidados e apoio de familiares e amigos, foi aumentado este
serviço nos quatro centros de dia com equipa de apoio domiciliário. Através do modelo de gestão
de casos, as equipas de trabalhos inter-profissionais em coordenação com os serviços dos centros
de apoio domiciliário e de transferências, prestaram serviços adequados aos idosos e,
simultaneamente, com o apoio de voluntários, foram efectuadas visitas domiciliárias ou de contactos
por telefone aos idosos isolados (especialmente àqueles que se encontram em alto risco), com
vista a reduzir a ocorrência de acidentes em casa dos mesmos.

Serviço de apoio a cuidadores de idosos: Além do apoio a idosos na comunidade, o IAS presta
ainda apoio a familiares e a pessoas que têm prestado cuidados prolongados aos idosos. Por
isso, fizeram uma experiência no Centro de Cuidados Especiais Rejuvenescer, na qual
acrescentaram serviços de cuidados especiais para idosos, como o asilo temporário, transmissão
de técnicas de cuidados especiais com idosos e seus familiares, empréstimo de materiais para
cuidado com idosos, apoio emocional, etc. Estes serviços serão estendidos para o Centro de
Cuidados Especiais Longevidade em 2004.

Como a estrutura populacional de Macau está a envelhecer progressivamente, o Governo
da RAEM necessita de promover serviços diversificados para os idosos. Em Outubro de 2003, o
Chefe do Executivo, Edmund Ho, visitou equipamentos sociais, como residências e centros de
cuidados especiais para idosos, preocupando-se com o ambiente habitacional e a situação de
vida dos idosos e conhecendo os resultados dos serviços prestado pelo Governo em colaboração
com as instituições particulares.
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 4.2 Cartão de Benefícios Especiais para Idosos

Em 2003, o IAS emitiu 1.990 Cartões de Benefícios
Especiais para Idosos, até ao fim deste ano , o IAS emitiu,
acumulativamente, um total de 22.222 cartões. Além disso,
conclui a impressão do novo Guia do Cartão de Benefícios
Especiais para Idosos (3.ª versão) e conseguiu convidar
mais estabelecimentos comerciais a participarem neste
projecto de benefícios.

Em 2003 houve 228 estabelecimentos comerciais
que concederam benefícios aos idosos portadores do
C a r t ã o ,  c o r r e s p o n d e n d o  u m  a u m e n t o  d e  9
estabelecimentos, em relação aos 219 do ano 2002.

Em 2003, o Centro de Convívio Vivacidade da Associação Geral dos Operários de Macau
estendeu o seu serviço para os idosos no edifício D. Julieta Nobre de Carvalho, Bloco C. Com a
autorização do Instituto de Habitação, foi concedida ao Centro, uma unidade habitacional, ao seu
lado, para a amplição da área e do espaço de actividades. Além disso, o número da respectiva
lotação aumentou de 90 para 110, podendo o Centro atender mais utentes.

3.ª versão do Guia do Cartão de

Benefícios Especiais para Idosos

 4.3 Desenvolvimento de equipamentos sociais

Até ao fim de 2003 o IAS prestou apoio financeiro regular a 49 equipamentos/projectos de
serviço para idosos, e o número dos utentes atingiu os 9.342 (Ver Mapa 4.4).
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 4.4 Desenvolvimento das actividades

Em 2003, o IAS organizou um total de cinco actividades, cuja situação geral é a seguinte:

Série de Actividades Comemorativas do Dia Internacional para
as Pessoas Idosas de 2003 - Demonstração da Capacidade dos
Idosos: Formação Dinâmica de Mestres de Cerimónias
Objectivo: Através do ensino, formação e estágio, dar a conhecer aos idosos as técnicas do

mestre de cerimónias, de modo a desenvolverem as suas potencialidades, elevando a
sua própria imagem.

Entidade organizadora: IAS, Cáritas de Macau e Instituto Politécnico de Macau (Academia do
Cidadão Senior)

Data de realização: De 1 a 30 de Setembro
N.º de participantes: 31

11.ª Edição da Exposição - Venda de Artesanato Confeccionado por
Idosos
Objectivo: Fornecer aos cidadãos uma oportunidade para apreciar os objectos feitos à mão por

idosos, promover a ligação e comunicação entre instituições locais de serviço a idosos,
desenvolver as capacidades de criação e o espírito de cooperação entre os idosos,
enriquecer a vida dos idosos, aumentando o
seu sentimento de satisfação pela vida.

Entidades organizadoras: IAS e Instituto para os Assuntos
Cívicos e Municipais, com a
colaboração de 39 instituições
de serviço a idosos

Data da realização 12 de Outubro
N.º de participantes: 2.500
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Sentimentos do Passado – Semana de Contemplação de Filmes
por Parte de Idosos
Objectivo: Através da contemplação de filmes antigos, fazer recordar aos idosos, a sua juventude

e mudanças sociais, partilhando assim, os momentos do passado.
Entidades organizadoras: IAS, Associação Geral dos Operários de Macau e Academia do Cidadão

Senior do Instituto Politécnico de Macau
Data de realização: De 19 a 25 de Outubro
N.º de participantes: 4.700

Bazar do Dia de Alegria Conjunta em Sinal de Respeito e Amor à
Terceira Idade
Objectivo: Chamar a atenção da sociedade para os idosos, fomentar a boa tradição de respeito e

amor aos idosos e enriquecer a sua vida de idade avançada.
Entidades organizadoras: IAS e União Geral das Associações dos Moradores de Macau, com o

apoio da Santa Misericórdia de Macau
Data de realização: 26 de Outubro
N.º de participantes: 2.500

Jogos Desportivos de Idosos
Objectivo: Enriquecer a vida dos idosos, fortalecer a sua saúde física e mental, e educar a jovem

geração para que preste respeito e atenção aos idosos.
Entidades organizadoras: IAS, Associação das Mulheres de Macau, Instituto do Desporto e Instituto

para os Assuntos Cívicos e Municipais de Macau
Data de realização: 2 de Novembro
N.º de participantes: 3.000
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5. Serviço de Reabilitação
O serviço de reabilitação em 2003 concentrou-se na execução e promoção das medidas e

projectos de apoio ao emprego de pessoas portadoras de deficiência; no acompanhamento do
trabalho de preparação e instalação de novos equipamentos ou serviços; no apoio a lares no
tratamento dos casos difíceis, através da intervenção do pessoal profissional inter-disciplinar, e
na melhoria do processo do serviço, bem como na divulgação de mensagem sobre a harmonia
entre as pessoas sem e com deficiências.

 5.1 Tratamento de casos

A Divisão de Reabilitação (DR) tratou em 2003 um total de 101 casos, dos quais 69 eram
novos e os restantes 32 velhos, referindo-se a 109 pessoas/vezes de pedido do serviço de
reabilitação. Em relação ao ano de 2002, houve um acréscimo de 32 casos.

Os tipos destes casos incluem principalmente o pedido de admissão em lares, pedido do
serviço do centro de dia, pedido do serviço de alojamento temporário, pedido de tratamento de
utentes com problemas de adaptação à vida ou de aconselhamento, pedido para a apresentação
de relatórios sociais às autoridades judiciais, pedido para renovação ou cancelamento de subsídio,
etc. (Ver Gráfico 5.1).

Para o tratamento destes casos, a DR efectuou um total de 753 vezes de contactos, por
meio de entrevista, visita domiciliária, telefone e carta, aumentando 74 vezes em relação a 2002,
e chegando a 11% a percentagem do seu aumento (Ver Gráfico 5.2).
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Dos 109 requerentes, 41 conseguiram beneficiar dos serviços que pediram. Os pedidos do
serviço de alojamento temporário em lares, da saída de lares/transferência para outros lares, do
tratamento de utentes com problemas de adaptação à vida ou trabalho de aconselhamento, da
renovação/cancelamento de subsídio, etc., foram deferidos cem por cento. (Ver Mapa 5.1).

De entre os ditos 101 casos, 40 (ocupando 40%) vieram de diversas subunidades do IAS,
45 (ocupando 45%) do Ministério Público ou Tribunal Judicial de Base; os restantes 16 (15%)
tinham como origem os Serviços de Saúde, lares de reabilitação e outras entidades (Ver Gráfico
5.3).
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Os casos tratados em 2003 referiram-se a 109 pessoas/vezes e os interessados tinham
idades compreendidas entre os 3 e os 89 anos, mas a maioria tinham idades entre os 30 e os 59
anos (Ver Mapa 5.2).
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 5.2 Implementação da política de reabilitação

O Decreto-Lei n.º 33/99/M, que regula a política sobre a prevenção da deficiência física e
mental, assim como a reabilitação e integração das pessoas deficientes na sociedade, foi
promulgado e entrou em vigor em Julho de 1999. A DR do IAS assume nos termos da lei a
responsabilidade pela coordenação e organização do respectivo trabalho.

Em 2003, a DR começou a fazer preparativos para criar um Centro de Avaliação Geral de
Deficientes, visando prestar a pessoas portadoras de deficiência serviços de avaliação sobre a
sua situação física e mental, adaptação social, capacidade profissional e limite da capacidade
potencial, de modo a conhecer bem a sua necessidade social, definir a meta de reabilitação
individual e fornecer-lhes serviços de transferência ou aconselhamento necessários. Ao longo do
ano de 2003 já foi elaborado um projecto preliminar para a instalação do centro, tendo sido concluída
a escolha da sua sede. A execução deste projecto vai ser iniciada em 2004.

Com a finalidade de desenvolver e concretizar o serviço subsequente aos alunos do curso
de terceira etapa da educação especial, organizado pela Direcção dos Serviços de Educação e
Juventude, foi criado em Setembro de 2003, em Fai Chi Kei, no Edf. “Pou Choi”, o Centro Pou
Choi da Associação de Reabilitação “Fu Hong” de Macau, que é um centro geral de reabilitação
profissional e apoio ao emprego.

Para promover o serviço de lar dos deficientes, a equipa de trabalho inter-disciplinar,
subordinada à DR, prestou em 2003 aos lares de deficientes diversos serviços, incluindo a avaliação
geral dos pedidos de admissão em lares, acompanhamento especial dos utentes internados em
lares e apoio ao desenvolvimento do processo de reabilitação, etc. A par disso, a DR aumentou
também o apoio financeiro aos lares, ajudou a direcção de lares a contratar pessoal técnico,
incluindo fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiros e
coordenadores de actividades, de modo a que se pudesse elevar a eficácia dos serviços de
reabilitação.

 5.3 Desenvolvimento de equipamentos sociais

Em 2003, o IAS prestou apoio financeiro e técnico a 23 entidades de serviço social na área
de reabilitação, incluindo lares de reabilitação, residências temporárias, centros de dia, oficinas
de trabalho protegido, centros de formação profissional/centros de apoio ao emprego, centros de
educação/pré-escolaridade, serviço de autocarro de reabilitação, serviço de ambulância não
urgente e serviço terminal, etc. Houve 1.517 utentes que beneficiaram destes serviços (Ver Mapa
5.3).
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O número total dos utentes dos supracitados equipamentos é de 1.517, cujos tipos de
deficiência encontram-se discriminados no Gráfico 5.4.
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Em 2003 foram criadas 2 novas entidades de serviço social de reabilitação, cujos dados são
os seguintes:

Serviço de Ambulância Não Urgente da Cruz Vermelha de Macau
Instituição gestora: Cruz Vermelha de Macau
Endereço: Avenida da República, n.° 58 - 60
Objectivo: Prestar aos cidadãos necessitados o serviço de transporte seguro e de qualidade,

seguindo o objectivo da Cruz Vermelha de Macau de “esforçar-se por prevenir e aliviar
os sofrimentos da população e proteger a sua vida e saúde”

Destinatários: Pessoas que não possam usar meios de transportes devido ao facto de estarem de
cama ou se moverem com dificuldade

Centro Pou Choi da Associação de Reabilitação “Fu Hong” de
Macau
Instituição gestora: Associação de Reabilitação “Fu Hong” de Macau

Endereço: Rua Sul do Patane e Rua do General Ivens Ferraz, n.°s 363, 381 e 403, Edf. “Pou
Choi”, “Lei Seng Kok”, r/c

Objectivo: Organizar cursos de formação profissional para pessoas portadoras de deficiência que
tenham capacidade de trabalhar em oficinas gerais e cursos de reciclagem para
empregados com deficiência; fornecer-lhes treinos para o estabelecimento de relação
interpessoal, de modo a formar neles a autoconfiança e o espírito de independência;
ajudá-los a encontrar emprego; prestar serviços de avaliação profissional e de terapia
ocupacional aos utentes do Centro e demais pessoas da sociedade com deficiência.

Destinatários: Deficientes com idades compreendidas entre os 16 e os 60 anos, que estejam de
boa saúde, tenham capacidade de cuidar de si próprios e capacidade de trabalhar,
não sofram doenças contagiosas ou grave deficiência motora, nem tenham
comportamento desviante.

Lotação: 86 vagas
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 5.4 Desenvolvimento de actividades

Em 2003, foram organizadas 2 grandes actividades na área da reabilitação, cujos dados
são os seguintes:

1.ª Edição do Plano Premiador de Melhores Empregados
Deficientes
Objectivo: Elogiar deficientes por terem méritos nos diversos postos de trabalho, permitir os patrões

conhecerem melhor a capacidade de trabalho dos deficientes e aceitá-los de melhor
grado, e fazer com que toda a sociedade admire a pessoa portadora de deficiência e
reconheça a sua capacidade de trabalho.

Entidade organizadora: Instituto de Acção Social e Direcção dos Serviços de Trabalho e Emprego
Data de realização: Data de inscrição: De Setembro a Outubro

Data de avaliação e eleição: 14 de Novembro
Data da entrega de prémios: 7 de Dezembro

N.º de pessoas premiadas: 10

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência de 2003
Objectivo: Aprofundar o conhecimento e compreensão da população sobre a pessoa portadora

de deficiência
Entidade organizadora: 6 serviços públicos, 12 organizações sociais de reabilitação e 8

associações/instituições particulares
Data de realização: 7 de Dezembro
Participantes: Residentes de Macau
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6. Serviço de Prevenção e Tratamento da

Em 2003, o Departamento de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência concentrou
os seus esforços na ampliação activa da rede e recursos do trabalho de prevenção da
toxicodependência, na intensificação da divulgação de informações sobre a educação relativa ao
combate à droga, na continuação do desenvolvimento do trabalho de investigação respeitante ao
problema relacionado com a droga em Macau e no reforço, através da promoção do trabalho de
combate à droga, da cooperação interior e exterior nos assuntos de combate ao abuso e tráfico
ilícito de drogas. Além do mais, ainda se dedicou à avaliação da eficácia do trabalho de
desintoxicação, à optimização de diversos serviços de tratamento e reabilitação da
toxicodependência, à melhoria contínua das instalações de apoio ao trabalho de desintoxicação
e da qualidade de pessoal e à elevação da eficiência individual e social do trabalho de
desintoxicação.

 6.1 Serviço de prevenção primária

6.1.1 Divulgação da prevenção primária
O trabalho de educação da prevenção primária desenvolve-se na direcção de boa qualidade

e de sistematização. Além da organização de palestras e actividades de sensibilização gerais,
organizam-se o curso de “Educação de Vida Sadia” para os estudantes do ensino primário com
idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos e o curso de “Uma Visão Global do Tabagismo”
para os estudantes do primeiro ano do curso secundário geral. Estes dois cursos, destinados a
sensibilizar as crianças e jovens para a importância da luta contra a droga, já têm rendido frutos
satisfatórios e continuam a desenvolver-se vigorosamente. No futuro, estes cursos serão incluídos
nos cursos de prevenção primária organizados para os estudantes dos segundo e terceiro anos
do curso secundário geral.

 Em 2003, segundo as Linhas de Acção Governativa, foram criados o Centro de Educação
de Vida Sadia e o Centro de Apoio para a Educação sobre o Combate ao Abuso de Drogas, foram
promovidos o Plano Premiador para Acções de Combate de Droga dos Jovens e o Plano de
Representação Dramática Itinerante contra a Droga, assim tendo sido aprofundado e reforçado o
trabalho de educação preventiva.

Toxicodependência
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Centro de Educação de Vida Sadia
Em 2003 houve em Macau 40 escolas primárias que aderiram ao curso de “Educação de

Vida Sadia”, em que participou um total de 15.565 estudantes e 511 professores que os
acompanharam.

Além disso, também foram desenvolvidas 2 actividades de promoção deste curso junto dos
docentes. Um total de 48 docentes de 17 escolas participaram nestas actividades, cujo objectivo
principal consistia em permitir os participantes conhecerem o significado do curso e diversas
instalações usadas no curso, através da visita ao Centro de Educação de Vida Sadia. Nas férias
de Verão, ainda foram desenvolvidas actividades de visita, em que participaram 75 crianças com
idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos, pertencentes a 2 organizações de serviço à
infância, e 154 trabalhadores de outras 4
instituições.

Em resposta à procura das escolas e
da sociedade, foram feitos em 2003 grandes
esforços para aumentar instalações para
uso nos cursos relacionados. Em Novembro,
foi criado no Porto Exterior o Centro de
Educação de Vida Sadia, em que estão
instaladas duas salas de aulas, uma sala
de  reun iões  e  um gab ine te  pa ra
trabalhadores. Uma das salas de aulas é de
facto uma sala multifuncional, em que
podem caber 100 pessoas.

A orientadora e os alunos na aula

Palestras/cursos gerais
No meio escolar, foram organizadas no total 51 palestras sobre o combate ao abuso de

drogas, em que participaram cerca de 9.000 estudantes de 19 escolas primárias, secundárias e
superiores. No meio comunitário, foram organizadas no total 16 palestras do género para as
instituições particulares, em que participaram 584 jovens e encarregados de educação. No ano
de 2003 ainda se organizaram cursos e palestras do género para professores e assistentes sociais,
cujo número total foi de 70 no total (Ver Mapa 6.1).
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Curso de “Uma Visão Global do Tabagismo”
Em 2003, um total de 2.446 estudantes de 55 turmas do primeiro ano de 9

escolas secundárias frequentaram este curso para a prevenção do tabagismo,
que foi bem acolhido pelos professores e estudantes. Conforme o inquérito por
questionário realizado no fim do curso, a maioria dos estudantes consideraram
que o curso lhes permitiu aumentar conhecimentos e reflectir ainda mais sobre
o problema de tabagismo.

Exposição e trabalho de sensibilização
Em 2003, o IAS realizou 10 grandes exposições de combate ao abuso de drogas

respectivamente na área escolar e no meio comunitário e reforçou o trabalho de sensibilização
em questão durante as férias de Verão e no Natal, períodos em que os jovens são expostos ao
maior risco de consumir drogas. Entretanto, produziu e promoveu um filme publicitário de curta
metragem, chamando especialmente a atenção dos jovens consumidores de drogas para se

afastarem da droga o mais cedo possível e levarem uma vida saudável.
Além disso, ainda imprimiu e publicou uma série de panfletos publicitários
sobre o problema relativo à droga e editou um “Guia Prático para a
Prevenção Primária” especialmente para os professores, encarregados
de educação, assistentes sociais e profissionais. Demais, o IAS ainda
instalou na Divisão de Prevenção Primária uma “Linha Aberta” contra a
droga, para que os cidadãos pudessem pedir informações ou outros
tipos de apoio relacionados.

Grandes Actividades de Combate à Droga

¡flDia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito da Droga
Para assinalar 26 de Junho - Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito da Droga,

decretado pela ONU, o IAS organizou em 2003 uma série de actividades de sensibilização para o
combate à droga. Em 27 de Junho, em
colaboração com o Instituto do Desporto e a
Direcção dos Serviços de Educação e
Juventude, realizou no Largo do Senado uma
act iv idade in t i tu lada “Cer imón ia  de
Inauguração das Actividades nas Férias de
Verão e Dia de Sensibilização para o Combate
à Droga”, visando divulgar informações sobre
a prevenção primária junto aos cidadãos de
Macau e aproveitar a ocasião para estimular
os jovens a estimarem as longas férias de
Verão e efectuar actividades úteis para a saúde
física e mental. Esse dia, além de espectáculos

Cerimónia de inauguração das actividades comemorativas do

Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas
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de canto, houve ainda representações de diversos programas recreativos, desportivos e teatrais
contra a droga, que atraíram grande número de residentes, sobretudo jovens e adolescentes,
reinando uma atmosfera animada.

Teve lugar em 5 de Julho no Largo do Senado o “Carnaval para o Combate à Droga”,
organizado pelo IAS com o apoio de mais de 10 instituições particulares, com o objectivo de levar
a sociedade a compreender o flagelo da droga e estimular a população de Macau, sobretudo os
jovens e adolescentes, a apoiarem e participarem no trabalho de combate à droga. Esse dia,
além das actividades em tendinhas e da exposição anti-droga no Largo do Senado, ainda foram
instaladas três zonas de representação, onde alguns grupos artísticos convidados apresentaram
diversos espectáculos ao ar livre. O IAS ainda encarregou a
Teledifusão de Macau, S.A., de instalar in loco um posto de emissão
em directo, em resposta ao tema do Dia Internacional contra o Abuso
e o Tráfico Ilícito de Drogas, definido pela ONU para o ano de 2003,
“Let’s talk about drugs”, a fim de discutir directamente com os
cidadãos sobre o problema relativo à droga e dar a conhecer o
trabalho realizado na luta contra a droga. O programa do evento
integrou o “Concurso de Design de Slogans Contra a Droga”,
“Interpretação Dramática Improvisada in Loco”, “Jogos Conjuntos
de Todos os Presentes”, etc.

¡flCampanha sem Tabaco
Em resposta ao tema do 31 de Maio - Dia Mundial sem Tabaco do ano de 2003, “Tobacco

free film, Tobacco free fashion, Action”, o IAS, os Serviços de Saúde, o Instituto para os Assuntos
Cívicos e Municipais e a Associação Audio-Visual Cut desenvolveram conjuntamente o “Plano de
Gravação de Jovens Divertidos sem Tabaco em DV”, com o objectivo de permitir os jovens
participantes aprofundarem a sua compreensão sobre os efeitos do tabaco, por em jogo a sua
criatividade e produzirem filmes de curta metragem sobre a promoção da abstenção do vício de
fumar, com a ajuda e colaboração de orientadores com experiências de gravação e filmagem. Na
presente actividade participaram 21 alunos, que foram divididos em três grupos em função de
categorias de filme de curta metragem, nomeadamente peça teatral, filme artístico e documentário.
Em relação às obras apresentadas foi realizada uma conferência de imprensa no Dia Mundial
sem Tabaco, para que a comunicação social conhecesse os frutos da criação dos alunos nos três
meses anteriores.

Além disso, em Maio foi promovida uma série de publicidade de sensibilização. Através da
radiodifusão foram divulgados os efeitos negativos do tabagismo activo e passivo. Entretanto,
foram exibidos banners e reclamos com a inscrição “Melhor Imagem de Quem Não Fume” nas
diversas zonas da península de Macau e das ilhas da Taipa e de Coloane, a fim de chamar a
atenção da população para os efeitos nocivos do tabagismo e levá-la a construir em conjunto um
meio ambiente sem tabaco.
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Concurso de Representação Múltipla integrado na

Actividade “Jovem Saudável”

¡flActividade “Jovem Saudável”
Em 2003, o IAS colaborou pela primeira vez com

a Associação de Beneficiência Sin Meng, a Direcção
dos Serviços de Educação e Juventude e o Instituto
do Desporto, para a promoção da actividade “Jovem
Saudável - Plano Premiador do Serviço para Jovens
com Reconhecimento Social”. Esta iniciativa, com o
tema “Ficar longe da droga e levar uma vida activa”,
tinha por objectivo levar, através de uma série de
actividades diversificadas, os jovens e adolescentes
a conhecerem o flagelo da droga e a enfrentarem
activamente a vida.

A actividade supracitada incluiu o Concurso de Design de Cartazes Contra a Droga, Con-
curso de Criação de Slogans Contra a Droga e Concurso de Representação Múltipla Competitiva.
O Concurso de Representação Múltipla Competitiva, última actividade integrada no programa da
série de actividades para jovens saudáveis, realizou-se em 25 de Outubro no recinto do Macao
Jockey Club, contando com a participação de mais de 5.000 jovens e adolescentes e a actuação
dos cantores de Hong Kong, que apelaram e incentivaram os jovens a dizerem “Não” à droga, a
participarem no serviço social e a enfrentarem a vida activamente.

6.1.2 Promoção e apoio financeiro a organizações sociais no seu
desenvolvimento de actividades de combate à droga

O IAS incentiva desde sempre, através da prestação do apoio técnico e financeiro, as

instituições particulares a desenvolverem acções comunitárias de prevenção e combate à droga.
Em 2003, o IAS continuou a prestar apoio financeiro regular à YMCA (Associação dos Jovens
Cristãos de Macau). Além do mais, ainda concedeu apoio financeiro a várias organizações sociais
para desenvolverem actividades de prevenção primária.

 O Centro Comunitário da YMCA, subsidiada pelo IAS, desenvolve principalmente actividades
de prevenção e de desenvolvimento; além de serviços gerais, realiza também actividades para a
divulgação de informações sobre o combate à droga. Em 2003, um total de 30.872 pessoas/
vezes usaram as diversas instalações de serviço do Centro.

Em 2003, o Centro tinham 1.213 membros efectivos e entre as mais de 224 actividades que
desenvolveu este ano destacam-se concursos para a promoção da prevenção primária, palestras
sobre os conhecimentos de combate à droga, visitas, cursos de formação de voluntários, série de
actividades de aventura, espectáculos musicais e representações teatrais, contando com a
participação de 32.927 pessoas/vezes.

Este ano o IAS prestou apoio financeiro, no montante de $234.200, a 5 instituições particulares
para a realização de mais de 10 actividades ligadas à prevenção primária, combate ao tabagismo
ou crescimento da juventude. As actividades desenvolvidas estão discriminadas no seguinte quadro:
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6.1.3 Desenvolvimento de actividades diversificadas de combate

à droga
Os dados estatísticos mostram que o alvo principal da educação preventiva são crianças e

jovens que andam na escola e a maioria das actividades na matéria tem sido organizada e orientada
pelo governo. Por isso, a fim de mobilizar ainda mais forças sociais para reforçar o trabalho de
educação preventiva no meio comunitário e desenvolver mais actividades diversificadas
vocacionadas para o combate à droga e correspondentes às características dos jovens e
adolescentes, o IAS promoveu em 2003 dois novos planos de combate à droga e de prevenção
primária: “Plano Premiador para Acções de Combate à Droga para Jovens” e “Plano de
Representação Dramática Itinerante Contra a Droga”. A seguir, vamos apresentar a situação
geral da promoção destes dois Planos:

¡flPlano Premiador para Acções de Combate à Droga para Jovens
Este Plano foi oficialmente promovido em Outubro de 2003, com o objectivo de impulsionar

mais jovens a desenvolver diversas acções contra a droga e estimulá-los a apoiarem e participarem
no trabalho de combate à droga. Em 2003, um total de 8 associações de jovens foram seleccionadas
para participarem no desenvolvimento do Plano, e as suas acções eram diversificadas e com
características próprias, incluindo a videogravação, peças dramáticas, danças, desporto, design
de homepage, banda desenhada com 4 quadros, cartazes, composição musical e outros tipos de
actividades. Nelas participaram pouco mais de 3.500 jovens. As actividades desenvolvidas por
diversas instituições são as seguintes:
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¡flPlano de Representação Dramática Itinerante Contra a Droga
O “Teatro de Lavradores”, um grupo de dramas de Macau, criou e representou durante o

período entre Novembro e Dezembro de 2003, um drama original e educativo contra a droga,
«ICU Dot Com», que foi executado de modo
itinerante em diversas escolas secundárias.
Além da sua execução, os actores ainda
discutiram in loco com estudantes jovens, tendo
por objectivo permitir por este meio aos alunos
presentes conhecer os efeitos negativos do
tabagismo e do abuso de drogas e inspirá-los a
pensarem dos problemas relacionados, assim
elevando ainda mais a sua capacidade de
resistência à droga e a sua consciência sobre o
combate à droga. Este drama foi executado em
17 escolas secundárias e em 29 ocasiões; cerca
de 10 .000 es tudantes  e  p ro fessores
presenciaram-no. Uma cena das representação teatral para o combate à droga

Fotografia dos representantes das associações de juventude seleccionadas com os ilustres convidados
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 6.2 Serviço de tratamento e reinserção social

A Divisão de Tratamento e Reinserção Social (DTRS) tem avaliado continuamente os diversos
serviços prestados pelo Complexo de Apoio a Toxicodependentes do IAS, criado em Outubro de
2002, e tem actualizado repetidamente os regulamentos respeitantes ao seu funcionamento
segundo as circunstâncias concretas. Com a implementação do plano premiador e do plano de
formação de trabalhadores na área de tratamento e reabilitação da toxicodependência e a
introdução de alguns modelos de “comunidade de desintoxicação”, o serviço de internamento
prestado pelo Complexo torna-se cada vez mais estável.

Quanto às instalações, foram concluídas as obras de adaptação e a montagem do “Canto
da Saúde” que se pretendia transformar num centro de dia de reabilitação da toxicodependência,
destinado a prestar serviço aos utentes do serviço de internamento. Foram igualmente organizadas
diversas acções de formação e várias reuniões com as instituições particulares. No aspecto da
formação, dois médicos concluíram o estágio organizado pelo Serviço de Psiquiatria dos Serviços
de Saúde, tendo o novo pessoal de enfermagem recebido igualmente a formação em serviço
sobre o aconselhamento relativo ao tratamento e reabilitação da toxicodependência. No aspecto
do serviço de tratamento médico, já foram concluídos com êxito, no início de 2003, os estudos
clínicos do buprenorphine, medicamento que em meados de 2003 começou a ser utilizado no
tratamento dos utentes do serviço de internamento.

Em 2003, a Consulta Externa acompanhou um total de 384 utentes toxicodependentes, dos
quais 87 eram casos novos, 276 casos voltaram a pedir apoio e 21 casos acompanhados a longo
prazo (Ver Gráfico 6.1). O número dos utentes acompanhados em 2003 é maior do que o de
2002, aumentando 30%, principalmente devido ao aumento do número dos casos que voltaram a
pedir apoio, aumento que chegou a 59% em relação a 2002. O número total dos utentes em 2003
foi de 9.540 pessoas/vezes, sendo semelhante ao de 2002. Além de tudo isso, foi realizado em
2003 um total de 3.700 análises urinárias, um aumento de 44%, e foi efectuado exame médico
aos 289 reabilitados de toxicodependência e trabalhadores na área de desintoxicação.
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Quanto às características dos casos que pediram o apoio pela primeira vez em 2003, a
situação foi semelhante à dos últimos anos: a maioria dos requerentes eram adultos (com idades
compreendidas entre os 30 e os 39 anos). De entre os requerentes, os do sexo masculino ocuparam
87%, e a percentagem das requerentes, embora constituísse apenas 13%, apresentou um aumento
ligeiro em relação a 2002. Dentre os novos casos de 2003, cerca de 80% eram desempregados;
2%, estudantes; 26%, nasceram em Macau; 54%, no interior da China. No aspecto do consumo
de drogas, 72% dos casos atendidos consumiam heroína, apresentando uma tendência para
subir em relação a 2002, enquanto que as percentagens de outras drogas consumidas registaram
reduções ligeiras. O número dos consumidores de drogas por meio de injecção intravenosa também
baixou um pouco, ocupando 48% do total, percentagem que era a menor dos últimos anos. A
causa disso deveu-se ao facto de a maioria dos novos casos consumirem outras drogas em vez
de heroína (Ver Gráficos 6.2 e 6.3). Analisando as características dos diversos casos atendidos
em 2003, vemos que ainda não existem a tendência de os consumidores se tornarem cada vez
mais jovens e a de o número das consumidoras ocupar uma percentagem cada vez maior, mas a
situação do abuso de outras novas drogas se torna cada vez mais grave, o que merece grande
atenção.
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No aspecto do serviço de internamento temporário da Unidade Primária de Tratamento, em
2003 foram registados 138 utentes, um aumento considerável em relação a 2002, dos quais 115
eram do sexo masculino e 23 do feminino, e de entre estes utentes a maioria tinha idades
compreendidas entre os 35 e os 39 anos.

Quanto ao atendimento na consulta externa, o número total dos casos atendidos em 2003
chegou a 9.540 vezes. A maioria destes casos referiu-se aos serviços de aconselhamento familiar,
de pedido de apoio por telefone e de aconselhamento e acompanhamento pelos assistentes
sociais (Ver Gráfico 6.4).

6.2.1 Cooperação com as autoridades judiciais
Nos termos da lei, o tribunal tem que entregar ao Departamento de Prevenção e Tratamento

da Toxicodependência (DPTT ) do IAS cópias da sentença referente à droga para efeitos de
registo. Em 2003 sentenciou-se um total de 38 casos relacionados com a droga. Além disso, o
Tribunal, o Ministério Público e o Departamento de Reinserção Social transferiram 10 casos para
acompanhamento ou pedido de informação para efeitos de relatório de tratamento, envolvendo
um total de 59 pessoas. De entre estas pessoas envolvidas, a proporção entre o sexo masculino
e o feminino é de 78:22; o grupo etário de 20 a 24 anos é o mais numeroso, ocupando 24%.
Dentre os motivos por terem sido processadas e condenadas, a detenção de drogas (para uso
próprio) é a principal, ocupando 75%. Quanto à condenação, a multa e a suspensão da execução
das penas são principais, ocupando respectivamente 56% e 25%; a prisão superior a 8 anos
constitui 7%.
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6.2.2 Desenvolvimento de equipamentos sociais
Em 2003, o IAS prestou o apoio financeiro a 7 instituições particulares/serviços/associações

do foro de tratamento e de reabilitação da droga, dos quais 4 lares, 1 residência temporária, 1
serviço de desintoxicação extensivo ao exterior e uma associação de apoio mútuo entre os
reabilitados da droga. Este ano, um total de 785 utentes/vezes beneficiaram do serviço prestado
pelos ditos equipamentos sociais (Ver Mapa 6.2).

Em 2003 o IAS reforçou o seu apoio financeiro a instituições particulares de desintoxicação,
registando-se um aumento ligeiro em relação ao apoio financeiro regular e ao apoio financeiro
para a aquisição de equipamentos e outros (Ver Gráfico 6.5). O apoio financeiro aumentado foi
destinado principalmente à melhoria do funcionamento e qualidade do serviço de desintoxicação
das instituições subsidiadas, para que pudessem prestar serviços mais diversificados de tratamento
e reabilitação da toxicodependência. Como por exemplo, parte do subsídio regular foi utilizada
para prover instituições de pessoal profissional necessário ou para aperfeiçoar o funcionamento
do seu serviço. Quanto ao apoio para instalações e aquisição de equipamentos, o objectivo prin-
cipal consistia em reforçar o funcionamento interno das instituições subsidiadas e melhorar suas
instalações recreativas e desportivas. Apoiou também na construção de uma secção feminina e
na aquisição de equipamentos necessários ao seu funcionamento interior. Em 2003, o IAS ainda
aumentou o apoio financeiro a instituições particulares e bairros comunitários para a prevenção
da síndrome respiratória aguda severa (SRAS).
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A fim de apoiar instituições/associações de desintoxicação a melhorar a qualidade e eficácia
do seu serviço, o IAS prestou em 2003 o apoio financeiro a 37 actividades de tratamento e
reabilitação da toxicodependência e no final deste ano ainda subsidiou lares particulares de
desintoxicação para comprar equipamentos necessários ao reforço do funcionamento do serviço
de desintoxicação e reabilitação. Como este ano também surgiu a SRAS em Macau, o IAS apoiou
diversos lares particulares a melhorar as condições higiénicas e medidas preventivas, e reuniu-se
regularmente com as instituições particulares, visando promover a cooperação entre as instituições
particulares e governamentais, intensificar o trabalho de desintoxicação e elevar a qualidade do
serviço. Em 2003, o IAS prestou o serviço de apoio a várias instituições/associações de
desintoxicação. A situação geral ao respeito é a seguinte:

Desafio Jovem (Teen Challenge): Devido à construção do empreendimento cultural de A-Má, em
meados de 2003, a então Secção Feminina desta instituição abandonou forçosamente as
instalações aí edificadas. Para garantir o desenvolvimento contínuo e estável deste serviço único
que Macau tem para as toxicodependentes, o IAS apoiou constantemente o Desafio Jovem a
planificar a construção da nova secção feminina e o trabalho de mudança, prestando-lhe apoio
financeiro no montante de 3 milhões de patacas para que construísse a nova Secção Feminina e
adquirisse equipamentos necessários. Este novo centro de desintoxicação feminino, situado no
Vale de Bênção, Coloane, entrou em funcionamento em Outubro de 2003. Entretanto, também
apoiou o Desafio Jovem a planificar a reconstrução da sua Secção Masculina e o seu trabalho de
projecto já foi concluído no final do ano.

Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau: Para conhecer completamente a situação sobre o
abuso de drogas por parte de jovens de Macau e avaliar a procura do serviço e a estratégia
relacionada, a DTRS começou na segunda metade de 2003 a apoiar a Confraternidade a planificar
o serviço para jovens consumidores de drogas, extensivo ao exterior, prestando-lhe apoio técnico.
O trabalho relacionado vai desenvolver-se oficialmente em 2004, esperando-se que por este
meio se possa reforçar o serviço para jovens consumidores de drogas, extensivo ao exterior.
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Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau: Para reforçar o trabalho desta instituição no
seu apoio aos reabilitados da toxicodependência, a DTRS ajudou-a a desenvolver o seu serviço
profissional e a acção formativa. Para optimizar a gestão da Associação, ajudou-a a criar o re-
gime de verificação dos trabalhos administrativos e a contabilidade especializada. Também a
ajudou a contratar assistentes sociais a fim de reforçar o seu serviço de apoio aos reabilitados da
toxicodependência e o trabalho de planificação do  futuro desenvolvimento. Ajudou a Associação
a preparar diversos projectos de formação profissional, a desenvolver serviços de formação e de
limpeza e a criar uma equipa de limpeza. Durante a propagação da SRAS, com o apoio do IAS, a
Associação desenvolveu dois projectos de prevenção comunitária e prestou ajudas aos lares e
aos idosos isolados necessitados. Além disso, a Associação assinou um acordo de cooperação
com a DTRS e enviou sócios reabilitados ao Complexo de Apoio a Toxicodependentes para a
prestação de apoio no serviço de enfermagem e na limpeza da zona contígua ao Complexo, o
que lhes providenciou oportunidades de adquirir experiência de trabalho.

6.2.3 Acções/projectos especiais
Os principais acções/projectos especiais desenvolvidos em 2003 são os seguintes:

* Para estimular os reabilitados da toxicodependência a manterem o bom comportamento e
reforçar a sua confiança na reinserção social, realizou-se no dia 25 de Janeiro de 2003 no
Complexo de Apoio a Toxicodependentes uma actividade intitulada “Convívio do Ano Novo
Chinês e Cerimónia de Entrega de Certificados de Formação”, em que cerca de 50 participantes
celebraram com júbilo o Ano Novo Lunar, e foi entregue a 10 alunos o Certificado do Curso
Elementar para Trabalhadores na Área de Desintoxicação.

* Em 22 de Agosto de 2003, o IAS organizou em conjunto com a Associação Reabilitação de
Toxicodependentes uma actividade intitulada “Alegria Colorida de Verão”, a fim de intensificar
a comunicação e a relação de colaboração com as instituições particulares de desintoxicação
e incentivar os utentes internados em lares, reabilitados da toxicodependência e seus familiares
a participarem em actividades sadias e cultivar neles maneiras de levar uma vida positiva.

* Foram organizados cursos de formação profissional para assistentes sociais e trabalhadores
de instituições de desintoxicação, a fim de promover actividades de formação pós-laboral ao
pessoal de instituições particulares e melhorar a qualidade e eficácia do seu serviço.

* Com base na experiência piloto da Unidade Primária de Tratamento (UPT) do Complexo de
Apoio a Toxicodependentes, foram implementadas as medidas para a avaliação dos serviços
optimizados e o plano prático da normalização dos temas de estudos e investigação.

* A fim de reforçar a consciência da prevenção de incêndio por parte dos trabalhadores, o Complexo
de Apoio a Toxicodependentes, com o apoio do Corpo de Bombeiros, organizou um curso
sobre a prevenção de incêndio e as medidas de evacuação. Em 5 de Agosto, em colaboração
com os agentes do Corpo de Bombeiros, foi realizado um exercício de incêndio, com a finalidade
de estabelecer o procedimento a seguir para a evacuação de internados.
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7. Desenvolvimento dos Serviços e

Em 2003 funcionavam 185 serviços e equipamentos sociais de diversos tipos, sob a tutela
do IAS, incluindo creche, lar de crianças e jovens, centro de serviço para jovens extensivo ao
exterior, lar para idosos, residência para idosos, serviço de apoio domiciliário, serviço para idosos
isolados, centro de dia para idosos, centro de convívio, lar de reabilitação, centro de dia de
reabilitação, oficina de trabalho protegido, centro de formação profissional e apoio ao emprego,
centro de educação/centro de pré-escolaridade, serviço de autocarro de reabilitação, centro de
apoio à família, centro comunitário, centro de acolhimento temporário, instituição de
aconselhamento, cantina, centro de sinistrados, lar de tratamento e reabilitação da
toxicodependência, serviço de prevenção da toxicodependência, residência temporária e serviço
de desintoxicação extensivo ao exterior (Ver Gráfico 7.1)

Em 2003, o IAS concedeu subsídio regular a 135 projectos/unidades de serviço, ocupando
quase 73% dos serviços/equipamentos sociais acima referidos.

 7.2 Planeamento dos serviços/equipamentos sociais

Em 2003, o IAS recebeu e tratou 4 requerimentos apresentados por equipamentos sociais,
principalmente referentes à criação de centros comunitários e equipamentos de serviço a
deficientes. No processo da sua apreciação, foram principalmente considerados os objectivos da
cedência de espaço e a situação real dos requerentes, assim como a urgência da sua necessidade.
E finalmente foram deferidos com prioridade aqueles requerimentos mais ligados à área de serviço
social e mais correspondentes à necessidade social.

Equipamentos Sociais

 7.1 Situação dos serviços e equipamentos sociais sob a tutela do IAS
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 7.3 Licenciamento de equipamentos sociais

A Divisão de Gestão e Licenciamento de Equipamentos Sociais (DGLES) segue o princípio
de dar resposta à necessidade dos utentes como a direcção de desenvolvimento do serviço. Em
2003, continuou a dedicar-se à melhoria dos serviços básicos, prestando à população serviços de
melhor qualidade, através da Carta de Qualidade e do inquérito sobre o grau de satisfação de
utentes.

Até 31 de Dezembro de 2003, em Macau funcionava um total de 142 equipamentos sociais,
regulados pelo Decreto-Lei n.º 90/88/M, de 27 de Setembro, relativo ao regime de licenciamento
dos equipamentos sociais, dos quais 113 eram portadores de licença, 8 portadores de autorização
provisória de funcionamento, 4 equipamentos públicos isentos do pedido de licença e 17 unidades
em funcionamento com o pedido ainda em apreciação. Pode-se ver as estatísticas sobre o número
dos equipamentos de diversos tipos e os respectivos dados no Mapa 7.1.

Da análise desses números, verifica-se que a maioria dos equipamentos sociais de Macau
são creches, cujo número total é de 38 (incluindo 1 pública, 25 subsidiadas e 12 não subsidiadas),
seguindo-se-lhes os centros de convívio, que totalizam 24 unidades. Apesar de o número das
creches continuar o maior entre os equipamentos sociais, o que é devido à queda da taxa de
procura do serviço de creche assim como ao encerramento de creches, públicas e privadas. O
número das creches em Macau reduziu-se em grande medida. Em 2003, um total de 10 creches
encerraram-se sucessivamente e pediram o cancelamento da licença.



56

Em 2003, um total de 9 equipamentos sociais pediram ao IAS o cancelamento da licença,
sendo todos creches. Além disso, houve também um equipamento público (Creche Monte da
Guia) que deixou de funcionar.

No aspecto da renovação de licença, a DGLES renovou em 2003 um total de 110 licenças/
vezes, tendo concluído assim o trabalho relativo à renovação de todas as licenças dos
equipamentos sociais. Além disso, ainda realizou em 23 ocasiões o trabalho de renovação de
autorização provisória de funcionamento de 9 equipamentos sociais, cujo prazo de validade é
geralmente de 3 meses.

Em 2003, foram recebidos 4 pedidos para a criação de novos equipamentos sociais,
envolvendo respectivamente 3 centros comunitários e 1 equipamento social para deficientes.

Este ano, o IAS concedeu licenças de funcionamento a 3 equipamentos sociais, e todos
estes casos foram acompanhados já em 2002 (sendo portadores de autorização provisória de
funcionamento).

E este ano, o IAS ainda emitiu sucessivamente autorização provisória de funcionamento
pela primeira vez a 4 equipamentos sociais, incluindo 2 centros comunitários e 2 equipamentos
para deficientes (Ver Mapa 7.2).
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Em 2003 foram efectuadas 699 visitas/vezes aos equipamentos sociais, incluindo 693 visitas
irregulares de inspecção e 6 vistorias em colaboração com funcionários do Corpo de Bombeiros,
dos Serviços de Saúde e da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes.

Além disso, este ano ainda foram recebidas 11 visitas de consulta referentes aos assuntos
sobre a criação de equipamentos sociais e sobre o pedido da licença. Entretanto, foram realizadas
2 fiscalizações aos equipamentos ilegais, e o resultado mostra que de entre estes equipamentos
ilegais parte eram centros de busca e de  acompanhamento de crianças (Ver Mapa 7.3).
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 7.4 Mudanças de equipamentos sociais

Em 2003, foram concedidas licenças de funcionamento a 3 equipamentos sociais e
autorização provisória de funcionamento pela primeira vez a 4 equipamentos, enquanto que houve
10 equipamentos sociais que pediram o cancelamento de licença ou encerramento do equipamento
em causa (Ver Mapas 7.4, 7.5 e 7.6).
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 7.5 Equipamentos sociais do IAS

A DGLES do IAS é responsável pela gestão dos 4 equipamentos sociais deste Instituto.
Além de emitir pareceres sobre a actividade e desenvolvimento destes equipamentos, coordena
igualmente a administração dos diversos equipamentos sociais, acompanhando  a situação da
sua actividade e orçamento. Entretanto, apoia-os a aperfeiçoar e sistematizar gradualmente a
sua administração e o desenvolvimento do seu serviço. Além disso, para aproveitar ainda melhor
seus recursos e elevar a sua rentabilização, a Creche Monte da Guia, um dos 4 equipamentos
supracitados, deixou de funcionar em Agosto de 2003. Pode-se ver o número dos utentes destes
equipamentos de serviço no Mapa 7.7.

Em comparação com 2002, o número dos utentes dos 4 equipamentos sociais acima
mencionados aumentou ligeiramente em 2003. A Creche Monte da Guia deixou de funcionar em
Agosto de 2003, tendo registado 69 utentes até ao fim de Junho de 2003, número esse que é
semelhante ao de 2002. O número dos utentes do Centro de Convívio Fai Chi Kei aumentou
ligeiramente em 2003, por ter admitido novos utentes. O número dos utentes do Centro de Dia da
Praia do Manduco mantinha-se no mesmo.

O Lar de Idosos de N. Sra. de Ká-Hó continuou a encarregar a Associação Geral dos Operários
de Macau de fornecer o serviço de cuidados aos idosos nele internados, com a finalidade de
servir melhor os seus utentes.
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 7.6 Acções de Prevenção da Síndrome Respiratória Aguda Severa

No início de 2003, a síndrome respiratória aguda severa (SRAS) surgiu sucessivamente em
diversos lugares do mundo, incluindo o interior da China, Hong Kong e Taiwan. Para prevenir e
encarar conjuntamente a SRAS, o Governo da RAEM criou em Março deste ano uma organização
inter-departamental — Grupo Coordenador da Síndrome Respiratória Aguda severa, visando
coordenar o trabalho de prevenção e combate a esta doença contagiosa e levar a cabo as medidas
relacionadas para enfrentar a mudança inesperada conforme a evolução da situação.

Em 10 de Maio de 2003 foi comprovado que tinha surgido em Macau o primeiro caso de
SRA e às 9 horas da noite desse dia o Governo da RAEM pôs imediatamente em acção o Centro
de Comando do Grupo de Contingência da Síndrome Respiratória Aguda severa. Enquanto membro
deste centro, o IAS enviou de imediato 18 assistentes sociais e pessoal administrativo a participarem
no trabalho do Centro, estando de plantão por turno durante 24 horas.

O IAS prestou grande atenção à evolução da situação epidémica, começando no final de
Março a planificar uma série de medidas de combate à SRAS, incluindo a elaboração das
recomendações complementares e a realização da campanha de limpeza.

Recomendações complementares: Com base nas orientações emitidas pelo Centro de Prevenção
e Controlo de Doenças dos Serviços de Saúde, o IAS emitiu três recomendações complementares
respectivamente em 2 e 22 de Abril, e em 12 de Maio, imprimiu grande quantidade de cartazes e
panfletos publicitários e participou no trabalho de sensibilização, distribuindo VCD com o tema de
“Prevenção da SRAS com Métodos Científicos” aos diversos equipamentos sociais de Macau
(incluindo os com ou sem serviço de alojamento), com o objectivo principal de consolidar a sua
consciência sobre a prevenção da SRAS e apoiá-los a fazerem bem a limpeza, implementar
efectivamente as medidas preventivas e chamarem a atenção dos utentes e dos trabalhadores
para a higiene individual e ambiental.

Campanha de limpeza: Em resposta do apelo do Governo da RAEM de organizar o “Dia de
Limpeza de Toda a População” contra a SRAS, 217 trabalhadores das diversas subunidades do
IAS deslocaram-se ao seu local de trabalho na manhã de 18 de Abril, para limpar os seus objectos
pessoais e o espaço comum do escritório. Na manhã de 4 de Maio realizou-se outra campanha
de limpeza com a participação de equipamentos sociais, com o objectivo de despertar a atenção
pública para o combate à SRAS e estimular os trabalhadores, utentes e seus familiares a
participarem conjuntamente na limpeza de equipamentos sociais. Para este efeito, o IAS mobilizou
um total de 2.800 trabalhadores de 131 equipamentos sociais particulares subsidiados para
tomarem parte na campanha e concedeu aos equipamentos participantes um subsídio pontual
para a aquisição de artigos de higiene para a realização de limpeza. Os dirigentes, chefes a todos
os níveis e trabalhadores das diversas subunidades do IAS deslocaram-se a diversos equipamentos
sociais para os visitar, prestando-lhes apoio em regime de voluntariado no trabalho de limpeza e
dar-lhes cartas de agradecimentos. Na tarde desse dia, funcionários do IAS, junto com mais de
600 idosos, trabalhadores de equipamentos sociais subsidiados e jovens voluntários, visitaram
um total de 1.169 idosos isolados, apresentando-lhes as características da SRAS e os  métodos
preventivos, distribuindo materiais para a prevenção de SRAS e fazendo a limpeza domiciliária
para 215 idosos isolados, a fim de fazer com que elevassem a consciência contra a SRAS, prestassem
atenção à higiene pessoal e praticassem medidas preventivas da SRAS na vida familiar.
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Além disso, em Março o IAS começou a enviar profissionais de saúde aos equipamentos
sociais sob tutela deste Instituto para a realização de visita e prestação de apoio in loco. Desde
Abril organizou sucessivamente palestras e cursos de formação para os equipamentos sociais
(especialmente para os com serviço de internamento e os com o nível de cuidados relativamente
alto, embora sem serviço de internamento) e instalou duas “Linhas Abertas” telefónicas que
funcionavam durante 24 horas.

Entretanto, ainda realizou outros trabalhos preventivas da SRAS, cuja situação geral é a seguinte:

* Forneceu instruções de saúde e de prevenção da SRAS aos equipamentos sociais;

* Contratou novos médicos e enfermeiros e implementou rigorosamente as medidas preventivas
para reforçar o trabalho de inspecção dos equipamentos sociais;

* Enviou em Setembro trabalhadores a Hong Kong para fazerem visitas de trabalho aos serviços
relacionados (incluindo o Social Welfare Department of Hong Kong e Health Department of
Hong Kong), para aprender suas experiências no combate à SRAS;

* Organizou grandes campanhas de limpeza dos equipamentos sociais;

* Elaborou projecto sobre a criação de posto de trabalho de responsáveis pela prevenção da
SRAS e projecto sobre a atribuição de apoio financeiro aos lares para a tomada de medidas
preventivas contra a epidemia;

* Inspeccionou em Outubro, em colaboração com os Serviços de Saúde, os equipamentos sociais
e avaliou o seu ambiente e situação de execução das medidas preventivas da SRAS, e
apresentou-lhes recomendações de melhoria;

* Elaborou o mecanismo e o plano relativos ao acesso às informações sobre a lotação, situação
dos utentes e dos trabalhadores dos diversos lares e residências de reabilitação, a fim de se
poder fazer avaliação oportuna do aproveitamento eficaz dos recursos bem como o
acompanhamento dos casos epidémicos uma vez ocorrida a epidemia, e prestar-lhes apoio
urgente para aumentar as vagas;

* Em colaboração com os Serviços de Saúde e o Hospital Kiang Wu, elaborou um projecto de
apoio comunitário na âmbito de assistência médica e de cuidados de enfermagem.
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8. Formação de Acção Social / Centro de Apoio

Em 2003, organizaram-se 11 cursos de formação para trabalhadores do IAS, em que
participaram 333 pessoas, um aumento de 18,5% em relação a 2002. Além disso, o IAS organizou
9 cursos de formação para trabalhadores de instituições particulares de serviço social, em que
participou um total de 385 pessoas (Ver Mapa 8.1).

 8.1 Formação de trabalhadores deste Instituto

Workshop “Como Acabar com a Violência Doméstica”
Como a violência doméstica tornou-se cada vez mais preocupante para a sociedade, era

necessário melhorar as técnicas de aconselhamento
por parte dos trabalhadores do IAS, através da
organização deste workshop, com o objectivo de
prestar orientações aos assistentes sociais no sentido
de ajudar os agressores a deixarem de cometer a
violência e ajudar as vítimas a enfrentarem os autores
de agressão. O orientador era assistente social
experiente da Harmony House Limited, Hong Kong.
Um total de 24 assistentes sociais dos CASs,
subordinados ao Departamento de Família e
Comunidade do IAS, participou no curso.

Curso Prático sobre Métodos e Técnicas de Aconselhamento aos
Jovens

O objectivo deste curso consistia em transmitir a assistentes sociais dos centros comunitários

e dos centros de apoio à família, conhecimentos e técnicas de aconselhamento aos jovens. O
presente curso foi orientado por um docente experiente de Hong Kong Sheng Kung Hui Welfare
Council Training Institute. Participou neste curso um total de 19 assistentes sociais dos CASs do
Departamento de Família e Comunidade do IAS, com vista à aplicação dos conhecimentos
adquiridos no seu trabalho diário.

Workshop destinado a aumentar as técnicas de

aconselhamento dos trabalhadores
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Workshop “Um grupo distinto: Como
realizar jogos em grupo”

O workshop foi organizado para os assistentes sociais e
técnicos afectos ao Departamento de Prevenção e Tratamento
da Toxicodependência do IAS, com o objectivo de dar a conhecer
as técnicas para a realização de jogos em grupo, tendo contado
com a participação de 22 pessoas.

Curso de Formação sobre Técnicas de
Tratamento dos Utentes Insatisfeitos

O alvo do curso eram assistentes sociais e técnicos do Departamento de Solidariedade
Social do IAS. O objectivo consistia em permitir aos participantes compreenderem e dominarem a
habilidade profissional de tratar dos utentes insatisfeitos, no sentido de salvaguardar os direitos e
interesses fundamentais dos utentes, trabalhadores e instituições. O curso foi orientado pelo
docente da Hong Kong Young Women’s Christian Association e o número dos participantes era
de 25 pessoas.

Como Estabelecer e Implementar o Sistema de Controlo da
Qualidade — ISO9000: 2000

Em articulação com o desenvolvimento do trabalho no futuro, foi organizada em 2003
uma série de workshops para os participantes poderem receber uma formação básica e
completa, com vista ao estabelecimento e implementação do sistema de controlo da qualidade
—ISO9000:2000. Este curso assentou uma base sólida
para a selecção de responsáveis pela implementação do
sistema ISO9000:2000. O responsável pelo curso foi um
orientador de Hong Kong, convidado pelo Centro de
Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau.
Par t ic ipou no curso um to ta l  de 25 pessoas,
nomeadamente, trabalhadores do Departamento de
Solidariedade Social e do Departamento de Prevenção e
Tratamento da Toxicodependência, assim como os chefes
de departamento do IAS.

 8.2 Formação de trabalhadores das Instituições Particulares de
Solidariedade Social

Curso sobre o Crescimento Individual
O curso tinha por objectivo melhorar técnicas de trabalho dos responsáveis e trabalhadores

de instituições. O orientador do curso foi convidado do Hong Kong Sheng Kung Hui Welfare
Council Training Institute e um total de 23 responsáveis e trabalhadores de instituições particulares
de desintoxicação participaram no curso. Os participantes esperavam que o IAS pudesse continuar
a organizar cursos do género.

Os participantes estavam a partilhar a

alegria e os frutos do curso

Trabalhadores deste Instituto estavam a

ouvir com atenção a explicação do docente
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Aprofundamento dos conhecimentos sobre a educação de

vida familiar mediante as acções de formação

Workshop “Aconselhamento a Deficientes Mentais com
Problemas Emocionais e Comportamento Desviante”

O curso visava principalmente ajudar trabalhadores na linha da frente do serviço de apoio a

deficientes mentais a aumentar conhecimentos e técnicas de tratamento dos utentes com
problemas emocionais e comportamento de violência. O orientador foi da Fu Hong Society of
Hong Kong e um total de 31 trabalhadores e responsáveis de instituições de reabilitação de
deficientes mentais adultos participou no curso. Os participantes desejavam retribuir para a
sociedade com os conhecimentos adquiridos.

Curso de Formação de Orientadores da Educação de Vida Familiar
O curso tinha por objectivo permitir aos participantes adquirirem conhecimentos e técnicas

de orientação de grupos de educação de vida familiar. O responsável do presente curso era
orientador experiente da Boys’ and Girls’ Clubs Association of Hong Kong e um total de 46 pessoas
participou no curso, incluindo assistentes sociais e trabalhadores de centros comunitários e de
centros de apoio à família subordinados a instituições particulares, bem como funcionários e
assistentes sociais do Departamento de Família e Comunidade do IAS.

Workshop “Serviço a Utentes e Gestão de Melhor Qualidade”
O objectivo principal do curso consistia em fornecer oportunidades de aprendizagem e

intercâmbio de experiências a chefes de diversos
equipamentos sociais subsidiados pelo IAS e
consolidar a sua consciência de pôr os utentes em
primeiro lugar. Esperava-se que os mesmos
praticassem esta ideologia no processo de gestão.
O curso foi orientado pelo docente da Hong Kong
Young Women’s Christian Association, tendo
contado com a participação de 145 pessoas,
nomeadamente chefes e técnicos de instituições de
serviço a crianças, jovens, idosos e deficientes, as
quais foram divididas em 4 turmas.

Workshop “Funções de Gestão do Serviço de Lar e Protecção dos
Interesses dos Utentes”

O objectivo do curso era coordenar a implementação do novo Regulamento do Lar de Idosos

e ajudar os chefes de lar a conhecerem como proteger e promover, através da gestão eficaz, os
interesses dos utentes no ambiente especial do lar. Os orientadores do curso foram convidados
da Hong Kong Young Women’s Christian Association e um total de 42 chefes e técnicos de lares
de idosos subsidiados pelo IAS participou no workshop.
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 8.3 Outras acções de formação

Workshop “Serviço de Apoio ao Emprego e Trabalho de Promoção
no Mercado”

O workshop foi organizado para chefes e assistentes sociais das instituições de reabilitação,
vocacionadas para a defesa dos interesses dos deficientes e para a prestação de orientação
profissional, tendo por objectivo ajudar os participantes a conhecerem os modelos da reabilitação
profissional e apoio ao emprego dos deficientes, técnicas e estratégia da sua promoção no mercado
e conhecimentos gerais úteis à prestação de serviços. O workshop foi orientado pelo
superintendente de serviço social da Associação de Saúde Psicológica de Hong Kong e pelo
gerente do Centro de Serviço de Apoio ao Emprego da Associação de Saúde dos Deficientes de
Hong Kong. Um total de 35 pessoas recebeu a formação.

 8.4 Participação em conferências locais ou exteriores

2.ª Edição do Seminário de Guangdong, Hong Kong e Macau sobre
a Política de Combate ao Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas

Para reforçar a comunicação e cooperação entre as instituições de combate à droga de
Guangdong, Hong Kong e Macau, no seguimento da realização com êxito, em Hong Kong, da 1.ª
Edição do Seminário em epígrafe, a 2.ª Edição deste Seminário teve lugar na cidade de Zhongshan
em 20 e 21 de Fevereiro de 2003. Foram abordados no Seminário 4 temas, incluindo a situação real
e tendência de evolução das actividades criminais de tráfico e produção de substâncias psicotrópicas;
a estratégia e medidas correspondentes para o
controlo da propagação de drogas de acordo com
os principais grupos de consumo e canais de tráfico
ilícito de substâncias psicotrópicas; os efeitos do
abuso de substâncias psicotrópicas sobre o corpo
humano, modelos de tratamento correspondentes
e a direcção do seu desenvolvimento; a estratégia
conjunta da sensibilização sobre o combate à droga
e da prevenção do abuso trans-fronteiriço de
drogas, e opiniões e recomendações sobre a
cooperação no futuro.

3.º Seminário do Interior da China e das Regiões de Hong Kong e
de Macau sobre a Prevenção e Tratamento do Abuso de Drogas

Este Seminário, organizado conjuntamente pela Associação Chinesa de Prevenção e
Tratamento do Abuso de Drogas, pelo Instituto de Acção Social do Governo da RAEM e pelo
Hong Kong Council of Social Service, realizou-se solenemente em Kunming, capital provincial de
Yunnan, entre 14 e 16 de Março de 2003, com o tema principal de “Nova Tendência do Abuso de
Drogas — Atenção e Aprofundamento”. Os presentes ao seminário discutiram profundamente
sobre a nova tendência do abuso de drogas, medidas e experiências adquiridas pelas diversas
regiões na sua prevenção e tratamento do flagelo, resultados obtidos no combate ao tráfico trans-
fronteiriço de drogas e novas descobertas nos estudos clínicos.

Convidados da Província de Guangdong, Hong Kong e
Macau estavam a apresentar as suas opiniões na reunião
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Representantes da Província de Guangdong,

Hong Kong e Macau estavam a manifestar a

sua determinação na luta contra a droga

Reunião de Guangdong, Hong Kong e Macau para a Destruição
Conjunta de Drogas

A Reunião realizou-se em 26 de Junho de 2003 na praça do Centro de Desporto Tianhe do

Município de Guangzhou. Os representantes das três regiões, incluindo Li Ronggen, Vice-
governador da província de Guangdong; Regina Ip Lau Suk-yee, Directora do Hong Kong Secu-
rity Bureau, e Ip Peng Kin, Presidente do IAS da RAEM, leram respectivamente a “Declaração
Conjunta de Guangdong, Hong Kong e Macau sobre o Combate à Droga”, manifestando a sua
determinação de combate conjunto das três regiões ao abuso e tráfico ilícito de drogas, no sentido
de estreitar a sua relação de cooperação no combate e prevenção do abuso de drogas.

Reunião da Comissão Económica e Social da Ásia e do Pacífico
Enquanto representante da RAEM, o chefe do Departamento de Solidariedade Social do

IAS, Sio Un Choi, assistiu à segunda etapa da 59.ª Reunião da Comissão Económica e Social da
Região da Ásia-Pacífico da ONU, que teve lugar em
Banguecoque, Tailândia, entre 1 e 4 de Setembro de 2003.
Os presentes à Reunião trocaram opiniões sobre o problema
relativo ao HIV/ SIDA e sobre os métodos de tratamento do
problema. A Reunião aprovou várias resoluções, incluindo a
Acção Regional no seguimento da “Declaração de Promessa
relativa ao Problema de HIV/ SIDA” e o “Enquadramento de
Acção para a Criação de uma Sociedade Harmoniosa, sem
Obstáculos em que são Protegidos os Direitos Fundamentais
para os Deficientes da Ásia e do Pacífico nos 10 Anos 2003-
2012”. Seguidamente, de 4 a 6 do mesmo mês, participou na
1.ª Reunião do Conselho para Tratamento de Problemas
Sociais Recém-Surgidos, instalado pela dita Comissão, em
que foram discutidos a fundo os problemas sobre as políticas
da população e desenvolvimento, dos direitos dos deficientes,
do sexo e desenvolvimento, do HIV/SIDA e do investimento
para a saúde, e sobre as experiências e lições no combate à
síndroma respiratória aguda.

Workshop on Improving Disability Data for Policy Use
De 23 a 26 de Setembro de 2003, a Comissão Económica e Social da Região Ásia-Pacífico

da ONU realizou em Banguecoque, Tailândia o Workshop on Improving Disability Data for Policy
Use, a fim de diversos países da Região da Ásia-Pacífico poderem trocar entre si experiências
vividas no trabalho de estatísticas relativas às pessoas portadoras de deficiência, incluindo as
dificuldades e os frutos obtidos. O chefe e o conselheiro técnico da Divisão de Reabilitação
participaram no workshop.
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Reunião sobre o Serviço de Melhor Qualidade ao Emprego de
Deficientes

Em 13 de Março de 2003, vários representantes do IAS, incluindo o chefe do Departamento

de Solidariedade Social, chefe da Divisão de Reabilitação, conselheiro técnico e dois técnicos
superiores desta Divisão,  participaram na Reunião sobre o Serviço de Melhor Qualidade ao
Emprego de Deficientes, organizada pelo Hong Kong Specialized Committe on Rehabilitation
Service/Hong Kong Council of Social Service, em que os presentes avaliaram e promoveram os
actuais modelos e conteúdo do serviço de apoio ao emprego de deficientes, e apresentaram
propostas para melhoramento, através da discussão profunda e troca de experiências e opiniões.

 8.5 Apoio financeiro para acções formativas

Em 2003, o IAS concedeu bolsas de estudo no montante total de MOP72.000 a 2 estudantes
a tempo inteiro que frequentavam o curso de bacharelato em serviço social ministrado pelo Instituto
Politécnico de Macau.

Além disso, o IAS também forneceu oportunidades estagiárias a estudantes dos cursos
relacionados. Em 2003, houve 3 estudantes do Instituto Politécnico de Macau que fizeram estágio
no IAS, e de entre estes 3 estudantes, 2 eram do 3.º ano, fazendo estágio respectivamente na
Divisão dos Idosos e na Divisão de Infância e Juventude do Departamento de Solidariedade
Social; o outro era do 4.º ano, fazendo estágio no Centro de Acção Social de São Lourenço e Sé,
subordinado ao Departamento de Família e Comunidade.

Entretanto, para elogiar e premiar melhores estudantes de 2003, o IAS concedeu prémios
no valor total de MOP10.000 a 2 distintos estudantes que frequentavam respectivamente o curso
de bacharelato em serviços social e o curso complementar de licenciatura em serviço social,
ministrados pelo Instituto Politécnico de Macau.

 8.6 Núcleo de Audiovisuais

O Núcleo de Audiovisuais do IAS é um centro de
recursos em pequena escala, destinado sobretudo aos
trabalhadores do IAS, onde estão disponíveis livros e
produtos de multimédia relativos ao serviço social.
Encontram-se à disposição dos seus utentes 4.049
livros, videocassetes, VCDs e cassetes, que se referem
a diversas áreas académicas, nomeadamente
sociologia, serviço social, ciências sociais, psicologia,
direito, estatística e informática.

Cartão do Leitor
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Centro de Apoio para a Educação sobre o

Combate ao Abuso de Drogas

Em 2003, o Núcleo comprou 467 livros, periódicos, revistas, VCDs, videocassetes e cassetes.

Este ano, o número dos utentes do Núcleo foi de 1.464, incluindo 721 que pediram livros
emprestados, dos quais a maioria eram trabalhadores do IAS e os restantes eram estudiosos,
orientadores de formação e estudantes. Em relação a 2002, o número dos utentes aumentou
3,6 vezes e o número dos que emprestaram livros ou materiais de audiovisuais aumentou 52,4%.

Em Abril de 2003, o Núcleo começou a ser aberto ao público, especialmente às pessoas
relacionadas com o serviço social. Para o efeito foram elaborados regulamentos do Núcleo de
Audiovisuais. Além disso,  aumentou também a oferta de livros. Com a entrada em funcionamento
do sistema de gestão informática dos livros, permitiu-se a renovação da requisição dos livros pela
Intranet.

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

Drogas

O Centro de Apoio para a Educação sobre o Combate ao Abuso de Drogas, a cargo do IAS,
que entrou em funcionamento em 25 de Junho de 2003, é um centro de educação sobre a
prevenção primária por meio de multimédia e tem por objectivo fornecer concentradamente dados
e materiais pedagógicos relacionados com o combate à droga e promover a generalização da
educação anti-droga. O alvo do serviço do Centro são cidadãos de Macau, sobretudo professores,
trabalhadores na área de serviço social, estudantes do ensino secundário ou superior, etc. Os
serviços que se prestam incluem o fornecimento de espaço para a leitura de livros e revistas, para
a navegação pela Internet com vista à consulta de informações relacionadas com o combate à
droga, ajuda à produção de materiais pedagógicos sobre o combate à droga, organização de
palestras sobre o combate ao abuso de drogas com o apoio da Divisão de Prevenção Primária e
prestação do serviço de fornecimento de informações. O Núcleo é dividido em três espaços,
nomeadamente de leitura, de navegação pela
Internet e de descanso. Encontram-se à
disposição dos utentes do Núcleo livros e revistas,
materiais pedagógicos, equipamentos de
audiovisuais, equipamentos de multimédia que
permitem a navegação pela Internet. Até ao fim
de 2003, o Núcleo tinha um total de 509 utentes,
incluindo os indivíduos e grupos que vieram fazer
visitas ou pedir cedência de espaço, tendo
prestado serviço de atendimento e fornecimento
de informações a 29 pessoas, das quais a maioria
eram estudantes e as restantes, professores,
assistentes sociais e outros trabalhadores.
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9. Estudo Social, Legislação, Informação e

 9.1 Estudo social

Em 2002 , seguindo as Linhas de Acção Governativa, o IAS contratou a Universidade
Politécnica de Hong Kong para a realização da investigação conselheira “Situação da Família e
Desenvolvimento do Serviço de Apoio à Família na Região Administrativa Especial de Macau”,
que vai ser concluída no primeiro trimestre de 2004. Já foi concluída em 2003 a “Investigação
sobre a Situação de Vida e a Necessidade dos Novos Imigrantes em Macau”.

Os dois trabalhos sobre os jovens e a droga — “Relatório da Investigação sobre os Estudantes
Universitários e a Droga em Macau” e “Relatório do Inquérito sobre os Jovens de Rua e o Abuso
de Drogas” foram concluídos e publicados respectivamente em Julho e Setembro de 2003. Além
disso, a “Avaliação do Trabalho de Tratamento e Reabilitação da Toxicodependência” também foi
concluída em meados de 2003 e prevê-se que o seu Relatório de Investigação será publicado no
início de 2004.

Em Setembro de 2003 foi concluído o Relatório da “Investigação sobre o Problema Juvenil
e o Projecto de Desenvolvimento dos Serviços na Região Administrativa Especial de Macau” e
em Novembro do mesmo ano também foi concluído o Relatório da “Investigação sobre o Sistema
de Prestação do Serviço de Reabilitação de Macau e a Estratégia a Longo Prazo”, que será
publicado em 2004.

Em 2003 ainda terminou a “Investigação do Sistema de Prestação de Cuidados a Idosos”,
que será publicada também em 2004. Além disso, o IAS ainda contratou o Instituto de Enfermagem
Kiang Wu de Macau para preparar a realização da “Avaliação da Necessidade do Serviço de
Cuidado Permanente por parte dos Idosos de Macau”, tarefa que durará um ano e meio. Prevê-se
que o trabalho seja concluído em meados de 2005.

Publicaçãoa
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 9.2 Legislação

Em articulação com o “Plano de Redacção de Diplomas Legais a Meio e Longo Prazo” do
Governo da RAEM, o IAS continuou em 2003 a acelerar o trabalho de revisão e redacção de
diplomas legais. Até ao fim deste ano, o andamento do trabalho neste aspecto era o seguinte:

* Foi revisto e publicado em 2003 o Diploma sobre a Composição, Estrutura e Modo de
Funcionamento do Conselho de Acção Social.

* A revisão das Normas Reguladoras dos Centros de Sinistrados já foi concluída no final de
2002, e o seu texto, depois de revisto, será publicado no início de 2004.

* O texto de projecto do Regulamento do Funcionamento das Cantinas já foi redigido em 2003 e
vai ser publicado e entrar em vigor em 2004.

* O texto de projecto do Regime da Concessão de Subsídios aos Indivíduos e Famílias com
Carência Económica, feito no final de 2003, já foi entregue ao Conselho de Acção Social para
ser sujeito à deliberação dos seus vogais, e este trabalho precisa de ser acompanhado em
2004.

* A minuta do texto revisto do Regime de Licenciamento dos Equipamentos Sociais já foi concluída
em meados de 2002 e o trabalho de acompanhamento continuou em 2003. Como ainda existem
alguns problemas referentes à área jurídica para serem resolvidos, o trabalho continuará a ser
acompanhado em 2004.

* Já foram basicamente feitos os textos de projecto das Normas Reguladoras da Instalação e
Funcionamento dos Lares de Idosos e das Normas Reguladoras da Instalação e Funcionamento
dos Centros de Dia para Idosos, que serão publicados e entrarão em vigor aquando da
publicação e entrada em vigor do texto revisto do Regime de Licenciamento dos Equipamentos
Sociais.

* Os textos de projecto das Normas Reguladoras da Instalação e Funcionamento dos Centros
Comunitários e das Normas Reguladoras da Instalação e Funcionamento dos Centros de Apoio
à Família já foram feitos no final de 2003 e foram entregues respectivamente ao Gabinete do
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e à Direcção dos Serviços de Assuntos de
Justiça para serem ouvidos. Os textos destes dois diplomas serão publicados e entrarão em
vigor depois de serem revistos aquando da publicação e entrada em vigor do texto revisto do
Regime de Licenciamento dos Equipamentos Sociais.
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* Quanto ao trabalho de redacção das Normas Reguladoras da Instalação e Funcionamento dos
Centros de Cuidados Extra-curriculares de Crianças, como em 2003 ainda não terminou o
trabalho de recolha dos dados relacionados, a redacção deste texto legal só se poderá começar
depois do fim dos trabalhos preparativos relacionados.

* Para aproveitar bem os recursos disponíveis e ampliar espaços de funcionamento de creches
existentes, o IAS pretende permitir as creches com condições necessárias aumentarem o serviço
de cuidado extra-curriculares. Para o efeito, em 2003 foram actualizadas as Normas Reguladoras
da Instalação e Funcionamento das Creches (aprovadas pela portaria n.º 156/99/M, de 24 de
Maio), actualmente em vigor, e o seu texto revisto já foi feito em meados do mesmo ano e vai
ser publicado e entrar em vigor em meados de 2004.

* Em 2003, o IAS incorporou-se no grupo de trabalho inter-departamental, cuja tarefa seria
actualizar o regulamento do combate à droga — Decreto-Lei n.º 5/91/M. O Comité de Trabalho
Inter-departamental começou a funcionar em Novembro de 2002 e reuniu-se várias vezes em
2003. Espera-se que a revisão deste Decreto-Lei intensifique as medidas judiciais para a
repressão dos crimes relativos ao tráfico ilícito de drogas.

* Além de tudo acima mencionado, o IAS ainda desenvolveu em 2003 alguns projectos não
pertencentes ao “Plano de Redacção de Diplomas Legais a Meio e Longo Prazo”, cuja situação
geral é a seguinte:

* A Ordem Executiva, elaborada para a extinção da Creche Monte da Guia, já foi publicada e
entrou em vigor em 2003.

* O texto do Regime sobre a Concessão de Subsídio aos Indivíduos que Tenham Aceite o
Isolamento Domiciliário ou em Lar já foi feito e entregue ao Gabinete do Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura para que estes fossem ouvidos. Este trabalho precisa de ser
acompanhado em 2004.

* Para preparar a criação do Comité de Avaliação dos Casos Relativos ao Subsídio, o IAS começou
no início de 2003 a elaborar o diploma legal sobre a regulação da organização e modo de
funcionamento deste comité além de ter concebido o seu modelo concreto de funcionamento.
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 9.3 Informação e publicação

9.3.1 Ordenamento e publicação de dados
Nesta área, o trabalho principal do IAS em 2003 concentrou-se na revisão do projecto do

sistema de registo dos utentes de serviço.

Para reforçar a compreensão da população local sobre a legislação da RAEM, estimulá-la a
apoiar os grupos em situação vulnerável e melhorar a sua vida, o IAS continuou em 2003 a
promover os seus serviços recorrendo às diversas formas e canais, incluindo Internet, panfleto,
cartaz, publicações, exposição, acções de promoção, comunicação social, publicidade, materiais
publicitários, concurso de conhecimentos gerais, concurso de redacção, videocassete, etc.

O IAS actualizou constantemente a sua “home-page” para facilitar a população que navegue
pela Internet para obter informações sobre o serviço social e faça download dos formulários
necessários.

Em 2003, o IAS editou as seguintes publicações:

* Relatório de Actividades 2002 (versões chinesa e portuguesa);

* Relatório da Luta contra a Droga em Macau 2002 (versões chinesa, portuguesa e inglesa);

* Panfletos para Conhecer Drogas;

* Série de materiais alusivos à Educação de Vida Familiar;

* Calendário de Mesa sobre a Educação de Vida Sadia;

* Guia para Professores sobre a Educação de Vida Sadia;

* Cartaz para a Medição da Altura de Crianças “Harold”;

* Panfletos e Cartazes sobre a Prevenção da Síndrome Respiratória Aguda Severa (SRAS).

Entretanto, o IAS também produziu diversos materiais de divulgação dos seus serviços (Ver
Mapa 9.1).
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10. Administração e Gestão dos Recursos

 10.1 Orçamento financeiro e situação de verbas despendidas

Em 2003, a soma total do orçamento privativo e do PIDDA chegou a MOP346.409.556,07,
um aumento de 4,76% em relação a 2002, ano em que esta soma era de MOP330.678.901,61. O
grau de realização foi de 97,15%.

Em 2003, no que se refere ao orçamento privativo e ao PIDDA foi gasta efectivamente a
quantia de MOP336.540.267,70 (Ver Mapa 10.1).

No que diz respeito ao orçamento privativo, os recursos foram aplicados principalmente
nas “Despesas de Âmbito de Serviço Social”, “Despesas de Funcionamento e de Investimento
dos Serviços”, bem como “Transferência para o Sector Público”, a totalidade gasta foi de
MOP319.735.492,20, que correspondeu a um aumento de 11,41% em relação a 2002, ano em
que a totalidade gasta foi de MOP286.997.525,63 (Ver Mapa 10.2).
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Em 2003, os gastos a título de “Despesas de Âmbito de Serviço Social” registaram um
aumento de 14,42%. Os gastos a título de “Equipamentos a cargo do IAS” aumentaram 25,69% e
36,01%, respectivamente, o que foi devido à entrada em pleno funcionamento do Complexo de
Apoio a Toxicodependentes.

Os gastos a título de “Fornecimento de refeições a crianças estudantes” e a rubrica “Quotas
e donativos a organizações internacionais” reduziram 38,70% e 21,01% respectivamente, tendo
economizado um total de quase MOP430.000,00. Entretanto, os gastos a título de “Formação de
trabalhadores da área social” e de “Actividades comunitárias e outros serviços prestados à
população” aumentaram 23,13% e 13,51%, respectivamente em relação a 2002, o que mostra
que o IAS lançou recursos relativamente numerosos nestas áreas.

As “Despesas de Funcionamento e de Investimento dos Serviços” aumentaram 5,14%, sem
terem sofrido grandes mudanças em relação a 2002. A despesa a título de “Transferência para o
Sector Público” foi toda paga como contribuições para o Fundo de Pensões, representando um
aumento de 10,56% em relação a 2002.
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 10.2 Situação e desenvolvimento dos recursos humanos

Em 2003, o número total dos trabalhadores do IAS foi de 330, dos quais 4 eram trabalhadores
que cessaram a licença sem vencimento ou foram requisitados por outros serviços, número total
que representou um aumento de 7 em relação a 2002, ano em que este Instituto contava com 323
trabalhadores. Os novos trabalhadores pertencem às categorias de técnico superior/equiparado
e técnico profissional. Entretanto, reduziu-se ligeiramente o número dos docentes e operários/
auxiliares. Conforme os dados, desde 2002, o pessoal tem sido todo recrutado em Macau.

10.2.1 Características e distribuição do pessoal
Pode-se verificar nos Gráficos 10.1 e 10.2 as formas de recrutamento dos 330 trabalhadores

do IAS e sua distribuição pelas diversas subunidades.
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Conforme as tarefas distribuídas, o pessoal do IAS divide-se em 7 níveis verticais (Ver Gráfico
10.3). No âmbito de habilitações literárias, o número dos funcionários com curso superior con-
tinua a aumentar, passando de 147 em 2002 para 166 pessoas em 2003, representando 50,30%
do total de pessoal (Ver Mapa 10.4).

Em 2003, encontravam-se a trabalhar no IAS 72 técnicos superiores/equiparados, todos
com curso universitário ou de grau superior; 46 técnicos/equiparados, dos quais 28 possuem
títulos académicos de licenciado ou de grau superior.
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Dos 330 funcionários do IAS, os com idades compreendidas entre os 36 e os 45 anos
ocupam a maior percentagem, chegando a 40% da totalidade, e o número do pessoal do sexo
masculino constitui 39,39% do total e o do sexo feminino, 60,61% (Ver Mapa 10.3)

 10.3 Aperfeiçoamento dos sistemas informáticos

Em 2003, a Divisão de Organização e Informática (DOI) do IAS optimizou os sistemas
informáticos das diversas subunidades deste Instituto, sitas em diversas zonas de Macau. A
mudança mais óbvia foi a substituição das linhas especiais informáticas, que tinham sido usadas
mais de 10 anos, pela Rede Privada Virtual (Virtual Private Network) que tem a Internet como
veículo. Com o estabelecimento da nova rede informática, permitiu-se o fornecimento de muito
mais informações de um modo flexível, bem como o aumento de velocidade de comunicação,
sendo dupla a velocidade do sistema actual em relação ao sistema antigo.

Em 2003, através de um concurso de design de home-page, o IAS actualizou a sua página
electrónica, passando a ter mais uma versão em chinês simplificado para satisfazer a necessidade
de utentes de diferentes lugares na obtenção de informações. Entretanto, as funções da página
electrónica para o uso interno do IAS também foram reforçadas, tendo sido colocada à disposição
dos seus utilizadores a pesquisa de informações relativas a trabalhos das horas extraordinárias,
requisição de livros junto do Núcleo de Audiovisuais e pedido de bens de consumo e a sua
aprovação, dando início ao procedimento administrativo electrónico.
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 10.4 Restauração e remodelação de instalações do IAS

Em 2003, o IAS realizou uma série de obras de restauro e remodelação, gastando um total
de MOP12.775.177,30. Entre estas obras estão incluídas:

- 3 obras de remodelação e melhoria realizadas por subunidades deste Instituto, gastando um
total de MOP495.107,00;

- 3 obras realizadas pelo Centro de Educação de Vida Sadia, 2 obras realizadas pelo Centro de
Apoio de Educação sobre o Combate ao Abuso de Drogas e 1 obra realizada pelo Complexo
de Apoio a Toxicodependentes, em que foram gastas MOP273.182,00, MOP114.311,00 e
MOP41.230,00, respectivamente, perfazendo um total de MOP428.723,00;

- 5 equipamentos sociais recentemente inaugurados, referindo-se a 8 obras de remodelação e
melhoria, em que se gastou um total de MOP10.306.306,30;

- Além de tudo isso, o Instituto realizou também 15 obras de restauração para equipamentos
sociais em funcionamento, gastando um total de MOP1.545.041,00.

 10.5 Apoio financeiro a instituições/associações de solidariedade

social

No aspecto de financiamento, o IAS prestou em 2003 o apoio financeiro, regular e eventual
(incluindo o apoio financeiro ao desenvolvimento de actividades, realização de obras de
restauração, aquisição de equipamentos, etc.) a diversos tipos de instituições ou associações de
solidariedade social de Macau, chegando a um total de MOP126.219.090,30, com discriminação
nos Mapas 10.4 e 10.5, respectivamente.
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 10.6 Carta de Qualidade

Já passaram 3 anos desde que o IAS começou a implementar o Projecto da Carta de
Qualidade. O número das subunidades aderentes ao Projecto aumentou de 2 no período inicial
para os diversos departamentos deste Instituto e o número dos serviços integrados na Carta de
Qualidade aumentou de 14 em 2001 para 52 em 2003, dos quais 24 eram serviços principais e os
restantes 28, secundários.

Avaliando a situação da implementação da Carta de Qualidade em 2003, e conforme os
relatórios de acompanhamento elaborados trimestralmente, a maioria esmagadora dos serviços
prestados atingiram as suas metas e só havia dois ítens — o “Relatório Social para Efeitos de
Adopção” e o “Relatório sobre a Transferência dos Casos de Lares”, apresentados pela Divisão
de Infância e Juventude, que não foram bem sucedidos principalmente por motivo da gestão
indevida do tempo, por falta de acompanhamento ou devido ao tempo
demasiado longo para a avaliação e aprovação ( Ver Mapa 10.6).

De entre os ítens implementados, a maioria excedeu as metas
estabelecidas. Quanto aos casos que não atingiram as metas, já
foram feitas análises e elaboradas medidas de melhoria para a
prevenção do novo surgimento dos problemas similares. As
estatísticas relacionadas  com isso contribuem para a avaliação
das subunidades do IAS sobre as metas dos seus serviços a
prestar, podendo ser tomadas como base para elevar as metas
definidas na Carta de Qualidade.
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Quanto aos canais de chegada dos casos de reclamações, 21 foram enviadas por carta
pelo correio, ocupando 58,33% do total; 9 foram recebidos por telefone, constituindo 25%, e os
restantes 6 recebidos através de e-mail e de outros canais.

Quanto ao conteúdo das reclamações, 16 casos (ocupando 44,44% do total) referiam-se à
insatisfação com a atitude de trabalhadores, seguindo-se-lhes os casos de reclamações relativas
ao funcionamento de instituições subsidiadas, cujo número era de 8, ocupando 22,22% do total,
o que mostra que o IAS deve reforçar o trabalho de fiscalização dos equipamentos sociais (Ver
Mapa 10.8).

 10.7 Projecto de Optimização do Serviço do Governo

Em 2003, a Comissão de Optimização do Serviço recebeu um total de 90 casos, dos
quais 54 se referiam ao pedido de apoio, denúncia, elogio e pedido de informações, e os
restantes 36 eram de reclamações, uma média de 3 casos do género recebidos mensalmente
(Ver Mapa 10.7). O número total dos casos recebidos em 2003 duplicou em relação a 2002, ano
em que foi recebido um total de 44 casos, o que mostra que a população é mais exigente em
relação aos serviços em causa.
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Quanto à situação de acompanhamento dos casos de reclamações, a maioria das
subunidades puderam concluir o trabalho no prazo estabelecido excepto poucas com dificuldades
especiais. Até agora, 34 casos já foram concluídos, representando 68% do total; 4 casos, embora
já concluídos, estavam à espera de resposta por escrito; 8 casos estão ainda em acompanhamento,
e os restantes são casos que não têm necessidades de acompanhamento.

No âmbito do projecto de optimização do serviço, o número dos casos de reclamações
recebidos em 2003 aumentou 8 em relação a 2002, tendo o número dos casos de reclamações
sobre a atitude de trabalhadores sido aumentado 2 em relação a 2002 (registaram-se 14 casos e
16 casos em 2002 e 2003 respectivamente).

Nestes últimos 3 anos, mediante o Projecto de Optimização do Serviço, o IAS não só tem
fornecido à população diversos canais para reclamação, mas também um canal indirecto para
pedido de apoio, denúncia ou pedido de informações.

Em 2003 foram recebidos 39 casos de pedido de apoio, um aumento de 11 (ultrapassando
três vezes) em relação a 2002, e dentre estes casos, 21 referiam-se ao pedido de apoio económico,
ocupando 53,85% do total. Este ano foram recebidos 7 casos de elogio, o que mostra a atenção
e reconhecimento dos utentes em relação à atitude dos trabalhadores. Além do mais, ainda foram
recebidos 7 casos de reclamações e 1 caso de pedido de informações.

O número dos casos recebidos em 2003 no âmbito do Projecto da Optimização do Serviço
aumentou consideravelmente. Desses casos os pedidos de apoio ocuparam uma maior
percentagem, atingindo 43,33%. No próximo ano, o IAS tomará eficazes medidas para alterar
esta situação e elevar a qualidade do seu serviço.

 10.8 Grau de satisfação da população e procedimento administrativo

da optimização

Para melhor promover a optimização do serviço, o IAS e a Direcção dos Serviços de
Administração e Função Pública organizaram conjuntamente 4 sessões de esclarecimento para
a prestação de apoio técnico referente à Carta de Qualidade, optimização do serviço, grau de
satisfação da população e procedimento administrativo. Todos os presentes consideraram que a
optimização do serviço tinha de ser baseada na optimização do procedimento administrativo; só
com o procedimento administrativo optimizado é que se poderia implementar a Carta de Qualidade.
No processo da implementação da Carta de Qualidade, poderia ser verificado o grau de satisfação
dos utentes em relação aos serviços integrados na Carta de Qualidade, e através de repetidos
exames e ensaios, se poderia atingir o objectivo de prestação de serviço de melhor qualidade.

Por isso, o procedimento administrativo constitui um dos factores necessários à optimização
do sistema de serviço e é preciso elaborar os procedimentos relacionados com os diversos serviços
internos e externos do IAS. Em 2003, este Instituto já se esforçou por ordenar e completar os
seus procedimentos administrativos existentes. Prevê-se que no próximo ano o inventário dos
procedimentos administrativos do IAS poderá ser definido.
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Além disso, para implementar o plano de avaliação do grau de satisfação da população, o
IAS fez trabalhos preparativos em 2003, incluindo a recolha dos questionários elaborados pelos
diversos departamentos conforme as diferentes características dos diversos serviços. O IAS tem
planeado executar a título experimental o plano de avaliação do grau de satisfação da população
no primeiro semestre de 2004 e começar a implementá-lo em 1 de Julho do mesmo ano.

Com o apoio da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, o IAS já elaborou
a relação dos serviços externos, totalizando em 31 ítens, o que permite à definição melhor do
conteúdo do serviço externo (Ver Mapa 10.9).
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