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10.1 Orçamento financeiro e verbas despendidas

Em 2005, o orçamento privativo e o PIDDA totalizaram MOP680.884.846,27, registando 
um aumento de 51,81% em relação a 2004, ano em que em conjunto atingiram 
MOP448.503.203,87, sendo 84,23% o grau de realização destes recursos.

Em 2005, do orçamento privativo e do PIDDA gastou-se efectivamente a quantia de 
MOP573.507.251,70 (Ver Quadro 10.1). 

No que diz respeito ao orçamento privativo, os recursos foram aplicados 
respectivamente nas “Despesas de Âmbito de Serviço Social”, “Despesas de 
Funcionamento e de Investimento dos Serviços”, bem como na “Transferência 
para o Sector Público”. O total do montante despendido foi de MOP532.202.883,38, 
correspondendo a um aumento de 32,11% em relação a 2004, ano em que o montante 
despendido foi de MOP402.841.726,00 (Ver Quadro 10.2).

(Quadro 10.1)  Verbas orçamentadas e despendidas por fontes de 
financiamento

Administração e Gestão dos 
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Administração e Gestão dos 
Recursos
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Em 2005, os gastos com “Despesas de Âmbito de Serviço Social” registaram um 
aumento de 38,88% relativamente a 2004 com o mesmo tipo de gastos. A rubrica “Apoio 
financeiro a indivíduos e famílias” aumentou 34,89%, as causas principais deste aumento 
foram o aumento dos pedidos de concessão de subsídio dos participantes do curso de 
formação cultural, bem como a concessão do subsídio especial pelo Governo da RAEM 
aos três tipos de famílias em situação vulnerável.

A rubrica “Equipamentos a cargo do IAS” reduziu 41,46% em relação a 2004, dado o 
encerramento sucessivo das cantinas da Taipa e de Coloane. 

As despesas com “actividades comunitárias e outros serviços prestados à população” 
registaram um aumento de mais de 100% em relação ao ano anterior, o que foi devido 
aos apoios financeiros concedidos às instituições particulares e aos grupos sociais mais 
carenciados para incentivar a sua participação nos Jogos da Ásia Oriental, de modo a 
associar-se ao Projecto “Jogos da Ásia Oriental para Todos”.

As “quotas e donativos às organizações internacionais” aumentaram em grande escala, 
principalmente porque foram concedidos donativos à Comissão Económica e Social para 
a Ásia e o Pacífico das Nações Unidas para a realização nos anos de 2005 e 2006 de uma 
série de acções relativas ao problema de envelhecimento.

(Quadro 10.2)  Orçamento privativo - Evolução das despesas
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As “Despesas de Funcionamento e de Investimento das Subunidades” aumentaram 
no total 13,73%, enquanto que os gastos a título de “Transferência para o Sector Público” 
aumentaram 22,23%.

1 0 . 2  S i t u a ç ã o  e  d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  r e c u r s o s 
humanos

Em 2005, o número total dos trabalhadores do IAS passou para 358, um aumento de 30 
em relação aos 328 de 2004. Além de ingresso e de desligação do serviço, a requisição foi 
outro factor que afectou o número de trabalhadores do IAS, tendo sido 2 trabalhadores 
requisitados por outros Serviços. Em termos das categorias de pessoal, registou-se um 
aumento de 2 técnicos superiores, 10 técnicos, 18 adjuntos-técnicos, 1 técnico auxiliar 
e 1 médico não diferenciado, e uma redução de 1 oficial administrativo e 2 operários/
auxiliares. 

Características e distr ibuição do pessoal

Entre os 358 trabalhadores do IAS, 207 possuem habilitações literárias de nível superior, 
representando 57,8% do total, um aumento de 5,1% em relação a 2004.

Em 2005, o IAS contava com 79 técnicos superiores/equiparados, que possuem todos 
habilitações literárias de licenciatura ou de grau superior, e 63 técnicos/equiparados, dos 
quais 37 possuem títulos académicos de licenciatura ou de grau superior.

(Gráfico 10.1) Contratação dos trabalhadores do IAS
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(Gráfico 10.2)  Distribuição do pessoal por subunidade

(Gráfico 10.3)  Distribuição do pessoal por grupos profissionais
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Dos 358 trabalhadores, 63,1% são do sexo feminino e 36,9% do sexo masculino; a faixa 
etária compreendida entre os 41 e 50 anos é a maior, ocupando 35,5% do pessoal total 
(Ver Quadro 10.3). 

(Gráfico 10.4)  Distribuição de habilitações literárias do pessoal

(Quadro 10.3)  Distribuição do pessoal por grupo etário e por sexo
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10.3 Informatização dos sistemas

Em 2005, para enriquecer o conteúdo da rede informática interna, a Divisão de 
Organização e Informática introduziu a consulta de ofícios por via electrónica, elevando 
assim a eficiência de gestão dos documentos internos, através da tecnologia informática. 
Por outro lado, o IAS disponibilizou no seu site de acesso livre ao público a consulta de 
informações sobre o Subsídio para Idosos e a inscrição no Curso de Educação de Vida 
Sadia, enriquecendo o conteúdo do site do IAS. Assim, as redes informáticas do IAS, 
interna e externa, constituem plataformas informatizadas que disponibilizam, a qualquer 
momento, informações e serviços tanto aos trabalhadores das diversas subunidades 
como a toda a população de Macau.

Aper feiçoamento da rede informática do IAS 

* Inscrição on-line no Curso de Educação de Vida Sadia 

Este é um serviço informatizado do IAS virado para o exterior. A inscrição das escolas no 
Curso de Educação de Vida Sadia pode ser realizada através tanto do preenchimento do 
impresso em papel como do preenchimento do impresso disponível no site do IAS. Para 
efectuar a inscrição on-line, basta preencher o impresso electrónico com dados simples. 

* Sistema de registo dos utentes de instituições de serviço social

A criação deste sistema contribui para que os trabalhadores do IAS acompanhem a 
qualquer momento a situação dos utentes e realizem a análise e estatística exacta dos 
serviços prestados pelo IAS. 

* Criação do site Anti-drogas

A criação desta rede tem por objectivo fornecer um canal informático fácil e rápido 
à população, disponibilizando informações de combate à droga em Macau, de modo a 
promover a educação preventiva e o trabalho de combate à droga, bem como contribuir 
para a construção conjunta de uma comunidade sem droga.

Informatização dos trabalhos administrativos

* Informatização dos ofícios enviados

O IAS instalou pela primeira vez o Sistema de Gestão de Documentos Electrónicos, 
com o objectivo de reduzir o uso de papel, elevar a eficiência na procura de documentos 
e permitir a conservação permanente de documentos. Os ofícios electrónicos são iguais 
aos que em suporte de papel, sendo compactados com tecnologia de alta eficácia que 
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permite assegurar a qualidade do texto e da apresentação gráfica dos ofícios enviados. 
Por outro lado, os ofícios electrónicos ocupam um espaço muito pequeno na base de 
dados electrónica.

* Sistema de Gestão dos Arquivos dos Beneficiários

Face à mudança das necessidades sociais, os diversos serviços prestados pelo 
Departamento da Família e Comunidade do IAS têm vindo a desenvolver-se tanto a nível 
da sua cobertura como da sua diversificidade, e o seu sistema de gestão criado com base 
no método de classificação tradicional mostrou-se incapaz de fazer estatística exacta dos 
serviços prestados aos utentes. Por isso, para corrigir esta situação, tornou-se necessário 
reorganizar os dados básicos sobre os beneficiários e elaborar um novo modelo de 
impresso para o registo dos diversos serviços por eles solicitados. Assim sendo, foi criado 
um novo sistema de gestão dos processos dos beneficiários.

10.4 Restauração e remodelação de instalações do IAS 

Em 2005, o IAS realizou uma série de obras de restauro e remodelação, tendo 
despendido para o efeito um total de MOP31.764.577,12. Entre estas obras destacam-se:

7 obras de remodelação e melhoria realizadas por subunidades deste Instituto no valor 
de MOP7.442.675,92;

4 obras de equipamentos sociais em planificação e construção, referindo-se a um 
montante total de MOP20.122.651,20.

11 obras de remodelação e melhoria realizadas pelo IAS para equipamentos sociais 
em funcionamento, gastando-se um total de MOP4.199.250,00.

10.5 Apoio f inanceiro a instituições/associações de 
solidariedade social

No aspecto de financiamento, o IAS prestou em 2005, o apoio financeiro, regular e 
eventual, a diversos tipos de instituições ou associações de solidariedade social de 
Macau (apoio financeiro para a realização de actividades, obras de restauro, aquisição 
de equipamentos, etc.), tendo sido transferido um total de fundos no valor de 
MOP161.398.698,30 para as diversas instituições particulares (Ver Quadros 10.4 e 10.5).
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Centros comunitários

Creche

Lar de crianças e jovens

Serviço para Jovens, Apoio ao Exterior

Lares para Idosos

Centros de Dia para Idosos

Centros de Cuidados Especiais para Idosos

Centros de Convívio

Serviço de Cuidados Domiciliários e de Apoio

Serviço para Idosos Isolados

Lares de Pessoas Deficientes

Centros de Dia

Oficinas de Trabalho Protegido

Centros de Formação Profissional

Centros de Educação/Centro de Pré-escolaridade

Autocarro de Reabilitação

Centros de apoio à família

Centros de Acolhimento Temporário

Instituições de Aconselhamento

Rede de Apoio Mútuo a Famílias Monoparentais

Lares de Tratamento e Reabilitação da Toxicodependência

Serviço de Desintoxicação de Apoio ao Exterior

Residência Temporária

Serviço de Prevenção da Toxicodependência

6.934.209,00

23.661.589,00

16.081.814,00

2.618.820,00

24.903.078,60

5.596.224,00

3.739.840,00

7.388.498,00

3.826.150,00

393.384,00

15.243.250,00

6.773.049,00

3.293.592,00

3.466.776,00

1.881.312,00

1.860.240,00

2.805.736,00

2.989.972,00

1.586.388,00

666.408,00

3.756.602,00

662.568,00

571.140,00

919.368,00

Âmbito de Serviço Montante Concedido (MOP)

Serviço de apoio a crianças e jovens 42.362.223,00

Serviço de Apoio a idosos

Serviço de Reabilitação

Serviço Comunitário

Serviço de Apoio à Família

Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência

Total

Instituições/associações de solidariedade social

45.847.174,60

32.518.219,00

6.934.209,00

8.048.504,00

5.909.678.00

147.536.286,60

5.916.279,00

(Quadro 10.4)  Apoio financeiro regular concedido a instituições/
associações de solidariedade social de Macau
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1 0 . 6  P r o j e c t o  d e  O p t i m i z a ç ã o  d e  Q u a l i d a d e  d o 
Serviço

Entre Janeiro e Dezembro de 2005, foi recebido um total de 130 casos relativos a 
reclamações, sendo a maioria deles casos de reclamação, propostas, denúncias, consultas 
de informações e pedido de apoio, correspondendo um aumento ligeiro em relação 
aos 111 casos de 2004. Além disso, o Grupo de Carta de Qualidade e os dois grupos 
subordinados à Comissão de Optimização de Qualidade do Serviço criados em 2004, ou 
seja, o Grupo de Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2000 e o Grupo 
de Avaliação do Grau de Satisfação do Cidadão, também continuaram a empenhar-se 
na melhoria dos seus trabalhos segundo os objectivos estabelecidos, a fim de prestar à 
população serviços de qualidade. É de notar que o Grupo de Certificação do Sistema de 
Gestão da Qualidade ISO9001:2000 alcançou êxitos assinaláveis. 

Mecanismo de reclamação

Como sempre, em 2005, as reclamações continuaram a ser recebidas, na sua maioria, 
pelo correio ou por telefone, atingindo 75 e 43 casos, ou seja, 58% e 33% do total, 
respectivamente. Baseando-se nas experiências adquiridas e recorrendo às medidas tais 
como o “acompanhamento dos casos não tratados dentro do prazo” e a “advertência dos 
casos cujo prazo de tratamento está prestes a terminar”, a Comissão de Optimização de 
Qualidade do Serviço concluiu 98 casos, ocupando cerca de 84% do total dos casos que 
necessitam de acompanhamento. Esta situação é satisfatória e o número dos casos não 
tratados dentro do prazo tem-se reduzido evidentemente.

(Quadro 10.5)  Apoio financeiro eventual concedido a instituições/
associações de solidariedade social de Macau
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Cer tif icação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2000

A Unidade Primária de Tratamento do Complexo de Apoio a Toxicodependentes, 
subordinado à Divisão de Tratamento e Reinserção Social do IAS, adquiriu com êxito a 
Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO9001: 2000, em Outubro de 2005. Em 
Dezembro deste ano, foi efectuada a segunda verificação da qualidade interna. Em 28 de 
Março de 2006, foi aprovada a primeira avaliação de acompanhamento efectuada pela 
British Standard Institution (BSI) Pacific Limited.

Programa de Avaliação do Grau de Satisfação do Cidadão

Em 1 de Julho de 2004, o IAS começou a implementar o Programa de Avaliação do 
Grau de Satisfação do Cidadão. O número dos projectos de serviço já aumentou de 9 em 
2004 para 14 em 2005. O dito Programa e a estatística realizada no 4.º trimestre de 2005 
mostram que o grau de satisfação do cidadão oscila entre 64,2% e 100%; o grau máximo 
de satisfação do utente foi atingido pelo “Serviço de Adopção” prestado pela Divisão de 
Infância e Juventude que alcançou os 100%, e a “Actividade de Formação” desenvolvida 
pelo Departamento de Estudos e Planeamento, o Programa “Uma Visão Global do 
Tabagismo” desenvolvido pela Divisão de Prevenção Primária (segundo o resultado do 
inquérito aos docentes), o “Programa de Educação de Vida Sadia” e a “Palestra sobre o 
Combate à Droga”, atingiram respectivamente 99,2%, 99,1%, 96,8% e 94,1% do total. Estes 
dados reflectem que de um modo geral, os utentes sentem satisfeitos com os serviços 
prestados pelo IAS. 

Car ta de Qualidade

Para alargar o âmbito do serviço da Carta de Qualidade à população, as diversas 
subunidades do IAS realizam frequentemente a avaliação e renovação dos diversos 
serviços desenvolvidos. Em 2005, um dos projectos desenvolvidos foi cancelado devido 
ao encerramento do seu serviço, e o outro projecto foi reintitulado devido à mudança da 
sua natureza de serviço. Actualmente, a maioria dos serviços têm atingido as suas metas, 
o que mostra a dedicação dos trabalhadores do IAS, o seu espírito de melhoria contínua 
para prestar serviços de qualidade aos cidadãos. Até ao fim de 2005, o número de serviços 
aderentes à Carta de Qualidade já aumentou para 57, dos quais 37 eram principais e as 
restantes 20, não principais.
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