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Em 2005, a economia de Macau encontrava-se num período de desenvolvimento muito 
rápido. Alertado para a possibilidade de surgir uma crise social a partir desta conjuntura 
económica, o IAS envidou esforços no sentido de desenvolver serviço social de natureza 
preventiva, optimizando os serviços existentes. Ao mesmo tempo, reforçou a alocação 
de recursos e o apoio aos grupos sociais mais vulneráveis, promovendo a sua adaptação 
às mudanças sociais e a sua integração comunitária, com vista a atingir a meta definida 
nas Linhas de Acção Governativa da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), ou 
seja, a elevação de qualidade de vida da população.

Para manifestar o carinho para com os idosos, o Governo da RAEM, com o apoio das 
instituições particulares, é concedido uma vez por ano o “Subsídio para Idosos” aos mais 
de trinta mil residentes permanentes de Macau, que tenham completado 60 anos. Além 
disso, para acompanhar o ritmo do desenvolvimento social e em resposta à procura do 
serviço social por parte da população, o IAS implementou várias medidas de prevenção 
e de tratamento, destinadas sobretudo a fomentar o apoio aos jovens em situação de 
risco na fase de crescimento e a intensificar o apoio e cuidados aos idosos com debilidade 
física, reajustando e actualizando de modo sistemático as modalidades de serviço. No 
aspecto do desenvolvimento de serviços, atendendo aos problemas sociais causados 
pelo desenvolvimento do sector do jogo, o IAS instalou a Casa de Vontade Firme – Serviço 
de Aconselhamento para a Problemática do Jogo e a “Linha Aberta de Aconselhamento”, 
a fim de prestar oportunamente o serviço de apoio emocional às pessoas necessitadas. 
Do mesmo modo, foi criado o “Centro de Avaliação Geral de Reabilitação”, para prestar a 
pessoas com deficiência o serviço de avaliação geral através de uma equipa interdisciplinar, 
tendo em conta as suas necessidades quanto à assistência social.

Com a obtenção da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2000 
pela Unidade Primária de Tratamento do Complexo de Apoio a Toxicodependentes, 
assim como com o estabelecimento do Mecanismo de Aperfeiçoamento da Qualidade, 
elevou-se a qualidade do serviço e a eficácia do trabalho do IAS, dando resposta à procura 
crescente de serviço social de qualidade por parte da população. Futuramente, o IAS irá 
continuar a conjugar os esforços de diversos sectores no sentido de estudar, com base nos 
métodos científicos, no sistema informático e no mecanismo de avaliação estabelecido, 
diversos projectos de serviço social e as respectivas medidas de acompanhamento, 
ajustando oportunamente a disponibilidade de recursos, de modo a melhorar a eficácia 
de serviço social em prol do bem-estar da população.

O Presidente do Instituto de Acção Social

Ip Peng Kin
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