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Em 2005, o IAS continuou a prestar apoio económico às pessoas e famílias em situação 
de carência económica, a ajudar os três tipos de famílias em situação vulnerável e a 
promover o plano de "Trabalho Sim, Caridade Não". Em resposta ao desenvolvimento 
social e para fazer face ao vício do jogo, foi criada a Casa de Vontade Firme – Serviço de 
Aconselhamento para a Problemática do Jogo. Além disso, ainda foi instalada a Linha 
Aberta de Aconselhamento para prestar oportunamente apoio emocional a pessoas 
necessitadas e as orientar para utilizar o serviço de aconselhamento face a face.

Trabalhos prioritários do ano

Subsídio para Idosos

Em articulação com as Linhas de Acção Governativa do 
Governo da RAEM, foi definido o regime de subsídio para 
idosos através do Regulamento Administrativo que entrou 
em vigor em 1 de Agosto de 2005, segundo o qual, todos 
os residentes permanentes que tenham completado 65 
anos podem apresentar ao IAS o pedido do “Subsídio para 
Idosos” no valor de MOP1.200, atribuído numa prestação 
anual.  Como esta foi a primeira vez que se atribuiu o subsídio, 
o IAS contou com o apoio da Direcção dos Serviços de 
Identificação, nomeadamente no fornecimento de dados das 
pessoas abrangidas pelo novo regime, bem como no envio 
da respectiva notificação. Para requerer o subsídio, além de 
apresentar os pedidos directamente nos 5 Centros de Acção 
Social (CASs) ou os enviar pelo correio, os requerentes ainda 
podiam metê-los nas caixas de recolha colocadas nos diversos 
bancos e instituições particulares de solidariedade social. 

Em Outubro de 2005, o IAS começou a conceder oficialmente 
o “Subsídio para Idosos”. No mesmo ano, deram entrada um 
total de 34.138 pedidos, dos quais 33.784 preencheram os 
requisitos estabelecidos, sendo o montante total atribuído de 
MOP40.477.200, de que beneficiaram 33.731 idosos.

Serviço de Apoio a Indivíduos e FamíliasServiço de Apoio a Indivíduos e Famílias
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Plano de Apoio Comunitário ao Emprego – Trabalho Sim, Caridade Não

Para pôr em execução a política de “Trabalho Sim, Caridade Não”, consagrada nas 
Linhas de Acção Governativa do Governo da RAEM de 2004, o IAS continuou a colaborar 
com 4 instituições particulares para a promoção em 2005 o Plano de Apoio Comunitário 
ao Emprego, prestando apoio financeiro e serviço de orientação profissional aos 
beneficiários de subsídio que participaram voluntariamente no trabalho comunitário. Este 
plano teve como objectivo ajudar os participantes a restaurar a confiança e o hábito de 
trabalho, elevar a capacidade de trabalho e vencer os obstáculos para atingir o objectivo 
final de reintegração no mercado laboral. Até ao fim de 2005, um total de 152 pessoas 
participaram no plano.  

Instalação do Serviço de Aconselhamento sobre a Problemática do Jogo

A Casa de Vontade Firme, na dependência funcional do 
Departamento da Família e Comunidade (DFC) do IAS, vocacionada 
para a prestação de aconselhamento às pessoas afectadas pelo 
problema do jogo e aos seus familiares, entrou em funcionamento em 
7 de Novembro de 2005.  No período inicial do seu funcionamento, o 
centro desenvolveu principalmente o aconselhamento a indivíduos 
e famílias através da Linha Aberta. Até ao fim de 2005, registou-
se um total de 27 casos de atendimento face a face, dos quais 18 
se referiam ao problema do jogo. Dentre estes casos, 89% eram os 
próprios utentes que vieram pedir apoio e os restantes eram os seus 
familiares ou amigos. Quanto à Linha Aberta de Aconselhamento para 
o Tratamento do Vício do Jogo, foram recebidos 94 telefonemas no 
total, dos quais 82 eram casos relativos ao jogo e os restantes 12 eram 
pedidos de informações. 

Instalação do Serviço de Aconselhamento por Linha 

Aberta 

No 4.º trimestre de 2005 foi instalado o Serviço de 
Aconselhamento por Linha Aberta durante 24 Horas. Nas horas 
normais de expediente, os telefonemas são tratados por assistentes 
sociais especializados, e fora desse período eles são recolhidos por 
meio de gravação. O objectivo principal do serviço consiste em 
prestar a pessoas necessitadas apoio emocional e aconselhamento 
face a face. Nos meses de Novembro e Dezembro, foi recebido um 
total de 160 telefonemas por Linha Aberta de Aconselhamento, dos 
quais 25 se referiam a casos de aconselhamento a indivíduos e/ou 
famílias.
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Novas instalações do Centro de Acção Social de Nossa Senhora de Fátima

Em resposta ao crescimento 
populacional e à necessidade da melhoria 
contínua dos serviços prestados no bairro, 
o Centro de Acção Social de Nossa Senhora 
de Fátima, em 31 de Outubro de 2005, 
passou a funcionar nas novas instalações 
sitas na  Rua Nova de Toi Sán, n.º 1 a 15, 
Edifício Litoral, 1.º andar, cuja cerimónia 
de inauguração, presidida pelo Senhor 
Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura, Dr. Chui Sai On, teve lugar em 9 de 
Novembro. As novas instalações do CAS incluem um átrio com balcões de atendimento, 
gabinetes e salas de entrevista; todos eles são agora mais espaçosos e melhor iluminados 
do que os antigos, permitindo aos utentes apresentar seus pedidos e receber serviços 
num ambiente confortável.

2.1 Serviço dos Centros de Acção Social

Tratamento de casos

Em 2005, os 5 Centros de Acção Social (CASs), na dependência funcional do DFC do IAS, 
prestaram a 11.958 pessoas um total de 21.115 atendimentos. Para tratar adequadamente 
os mais de 10.000 pedidos de diversos tipos, os CASs efectuaram em 2005 um total de 
20.543 entrevistas e 15.245 visitas domiciliárias, representando uma redução de 36,4% e 
7%, respectivamente, em relação a 2004.  

Apoio económico

Em 2005, um total de 10.285 indivíduos e famílias beneficiaram do apoio económico 
do IAS. Destaca-se que neste ano o número de beneficiários foi de 13.262, a que 
corresponderam 37.369 pessoas. O montante dos diversos subsídios concedidos pelo IAS 
totalizou MOP169.071.736, representando um aumento de 37,3% em relação ao ano de 
2004. Este aumento teve origem no apoio prestado aos participantes do Curso de Apoio 
ao Emprego para que pudessem enfrentar as dificuldades económicas das suas famílias 
aquando da conclusão do mesmo Curso. Das famílias beneficiárias do apoio económico, 
a maioria eram famílias com carências económicas e famílias monoparentais, seguindo-

Átrio com balcões de atendimento, espaçoso e agradável
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se-lhes os beneficiários dos apoios do Fundo de Segurança Social (Ver Quadro 2.1).

Para fazer face à ocorrência de diversas eventualidades, o IAS concede um subsídio 
eventual. Em 2005 o valor despendido pelo IAS com a atribuição do subsídio eventual 
foi de MOP3.041.933, tendo beneficiado deste subsídio 681 indivíduos e famílias (Ver 
Quadro 2.1).

Atestado de Situação Económica

Em 2005, o número de requerentes que solicitou atestado sobre a sua situação 
económica para pedido de apoio judicial foi de 285. No entanto, dado que alguns 
requerentes solicitaram mais de um atestado, o número de atestados emitidos foi de 
372.

Serviço de aconselhamento a indivíduos ou famílias

Em 2005, os 5 CASs prestaram aconselhamento a 481 indivíduos e famílias em 574 
situações. Os serviços de aconselhamento abordam as seguintes problemáticas, “Jovens 
com comportamento de desvio ou marginais”, “Perturbações emotivas”, “Mau trato 
às esposas”, “Mau trato aos filhos”, “Relação conjugal”, “Relação entre pais e filhos” e 
“Relações interpessoais”.

(Quadro 2.1)  Subsídios concedidos pelo IAS
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Apoio às autoridades judiciárias no tratamento de casos

Para conhecimento das autoridades judiciárias e posterior acompanhamento, em 
2005, os 5 CASs apresentaram 34 relatórios sobre a situação familiar e sócio-económica 
de utentes, tendo-se registado uma redução de 5,5% em relação a 36 casos em 2004. 
Os 5 CASs estabeleceram contactos com as autoridades judiciárias no sentido de 
melhorar o acompanhamento dos casos de maus tratos, de agressão sexual, de tutela, 
de composição do Conselho de Família, de encaminhamento para serviços sociais e de 
violência doméstica. O número total destes casos foi de 13. 

Serviço de apoio a casos urgentes durante 24 horas

Para dar resposta imediata aos pedidos de apoio em caso de emergência, os 5 CASs 
disponibilizam um serviço de 24 horas. Este serviço é assegurado por assistentes sociais que 
são notificados pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública ou pelo Corpo de Bombeiros 
sempre que se verifique a necessidade da sua intervenção. Em 2005, foram recebidos 
121 pedidos urgentes, relacionados principalmente com violência doméstica, suicídio, 
problemas emocionais e alojamento. Registou-se uma redução de 11 casos relativamente 
a 2004 (132 casos). Outros casos recebidos referem-se a processos relacionados com 
menores, pessoas com problemas mentais e conflitos familiares. 

Apoio a sinistrados

Em 2005, o CAS da Ilha Verde prestou apoio a dois casos de sinistro, sendo um 
relacionado com a explosão de botija de gás no domicílio e o outro relativo ao 
desabamento de prédio, a que corresponderam 6 sinistrados. Em 2005, o Centro de 
Sinistrados da Ilha Verde prestou serviço de alojamento temporário a 23 indivíduos 
afectados pelo incêndio, pelo desabamento de prédio e pelo processo judicial que os 
obrigavam a permanecer em Macau. No Inverno, o mesmo Centro acolheu 39 desalojados. 
Em 2005, os trabalhadores do DFC distribuíram 67 edredões de algodão e 32 casacos 
acolchoados às pessoas necessitadas. 

Fornecimento de refeições

Em 2005, a cantina D. Augusta Silvério Marques forneceu mensalmente almoço, jantar e 
lanche a 430 pessoas. O número das refeições fornecidas totalizou 87.881. Entre os utentes 
incluem-se alunos de 14 escolas e utentes de 4 organizações sociais não lucrativas. Além 
disso, o IAS também prestou subsídios de refeição a alunos de infantários de 7 escolas 
tendo beneficiado deste apoio financeiro 911 alunos.
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2 .2 Serviço do Gabinete de Acção Familiar

Tratamento de casos

Em 2005, o Gabinete de Acção Familiar (GAF) do IAS continuou a acompanhar e avaliar 
os 63 casos que iniciaram o tratamento em 2004 ou em anos anteriores. Recebeu 18 
novos casos transferidos pelos CASs. Até ao final de 2005 encontravam-se em tratamento 
66 casos. No entanto, o número total de casos que foram tratados foi de 81, referentes a 
problemas de violência doméstica, de relação conjugal, de relação entre pais e filhos e de 
perturbação emotiva.

Em 2005, o GAF efectuou 340 entrevistas e 132 visitas domiciliárias, assim como prestou 
744 telefonemas de aconselhamento. No que diz respeito aos casos de apoio ao tribunal, 
o GAF apresentou ao tribunal e ao Ministério Público 5 relatórios sociais referentes a 
problemas de menores e tutela de menores.

Serviço jurídico

Quanto ao serviço de apoio jurídico, o IAS realizou 58 entrevistas e prestou 10 
informações jurídicas por via telefónica. Em relação ao serviço interno, foram atendidos 
210 telefonemas pelos trabalhadores dos 5 CASs e subunidades do IAS, solicitando 
esclarecimentos na área do direito civil e do direito do processo civil, nomeadamente 
sobre o divórcio, poder paternal, tutela e adopção.

2 . 3  A p o i o  e s p e c i a l  a  t r ê s  t i p o s  d e  f a m í l i a s  e m 
situação vulnerável

Em 2005 o Governo da RAEM continuou a prestar apoios especiais aos três tipos de 
famílias em situação vulnerável, incluindo as famílias monoparentais, as com doentes 
crónicos e as com pessoas deficientes. Através do desenvolvimento de vários serviços e 
da prestação de apoios adequados, melhoraram-se as condições de vida das famílias em 
situação vulnerável. Dos projectos desenvolvidos destacam-se:

Apoios especiais

Através da concessão de apoios especiais, nomeadamente subsídios para apoio ao 
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ensino dos filhos, subsídios para cuidados médicos específicos e subsídios de invalidez, 
atenuou-se a pressão económica dos 3 tipos de famílias em situação vulnerável. Em 
2005 foram concedidos apoios a 4.897 pessoas de entre 9.666 pessoas pertencentes a 
3.306 famílias desfavorecidas. Dos filhos das famílias monoparentais que beneficiaram 
subsídios para apoio ao ensino, 1.160 frequentavam o ensino primário, 1.607 o ensino 
secundário e 223 o ensino universitário.

Plano de Concessão de Subsídio Especial para a Manutenção de Vida 

Em 2005, este Plano foi apoiado por 20 instituições particulares/organizações sociais. 
Os montantes dos subsídios concedidos, em duas prestações, nomeadamente em 
Maio e Setembro, atingiram MOP11.790.500, tendo contribuído para atenuar a pressão 
económica de 3.721 famílias em situação difícil. No desenvolvimento deste plano de apoio 
o IAS constatou a existência de 663 famílias em situação vulnerável com necessidades de 
apoio económico. 

Serviço da Rede de Apoio Mútuo a Famílias Monoparentais

Após dois anos de execução, o Projecto Piloto da Rede de Apoio Mútuo a Famílias 
Monoparentais ficou concluído em Agosto de 2005 e passou a ser denominado em 
Setembro por “Serviço da Rede 
de Apoio Mútuo a Famílias 
Monoparentais”. Trata-se de um 
serviço a ser prestado pelas cinco 
instituições particulares com o 
subsídio que lhes são atribuídos 
regularmente para esse efeito. 
Em 2005, as cinco instituições 
efectuaram acompanhamento 
de 165 casos, visitas domiciliárias 
a 210 famílias, 64 actividades e 11 
grupos de trabalhos de carácter 
terapêutico e educacional. 
Entretanto, através do projecto 
de voluntários “Configurar-
se o arco-íris” e das diversas 
actividades, reforçou-se a função da rede de apoio mútuo. Em relação à promoção do 
serviço destinado a famílias monoparentais, foi realizado um concurso de criação da 
homepage das famílias monoparentais, de modo a que um maior número de cidadãos 
pudessem conhecer o serviço através da Internet. 

O enorme grupo de voluntários dedicados ao serviço de apoio a famílias 
monoparentais
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Apoio financeiro ao internamento em lares privados de cuidados especiais

Através de apoio económico, o IAS presta apoio a pessoas que se encontrem à espera 
da admissão em lares subsidiados e que tenham premente necessidade do internamento 
em lares. Em 2005, um total de 85 pessoas beneficiaram deste apoio, para o efeito o IAS 
despendeu a verba de MOP1.570.359.

2.4 Desenvolvimento de equipamentos sociais

Em 2005, registaram-se 25 instituições de solidariedade social subsidiadas (Ver Quadro 
2.2).

2.4.1 Novos equipamentos

Centro de Solidariedade Lai Yuen da Associação das Mulheres de Macau

Entidade gestora: Associação das Mulheres de Macau

Endereço: Caixa Postal de Macau, n.º 6559

Natureza: Centro de protecção das mulheres

Objectivo: Fornecer alojamento temporário seguro às mulheres, vítimas de violência 
doméstica ou em risco, e aos seus filhos menores, prestando-lhes 
aconselhamento e apoio na sua vida quotidiana; disponibiliza apoio emocional 
através da Linha Aberta de Apoio a Mulheres; e avaliar as necessidades do 
serviço de alojamento temporário.

Destinatários: Mulheres com idade superior a 18 anos e filhos menores

(Quadro 2.2)  Ser viços/equipamentos de apoio à família e de 
comunidade, regularmente subsidiados
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Centro de Serviços na Zona Norte da Federação das Associações dos 

Operários de Macau

Entidade gestora: Federação das Associações dos Operários de Macau

Endereço: Av. de 1 de Maio, Areia Preta, n.° 39-117, A1-W1, 1.° andar, Edifício Kuong Fok 
On Fa Un, Macau

Natureza: Centro comunitário

Objectivo: Acompanhar a situação de emprego de residentes do bairro e salvaguardar 
os seus direitos e interesses; procurar ajudar os residentes a satisfazer as suas 
necessidades; desenvolver a rede de apoio assente na família e na comunidade; 
diversificar a oferta de serviços adequados; promover a participação social; e 
melhorar a qualidade de vida da população.

Destinatários: Residentes ou trabalhadores na zona norte

Centro Comunitário da Zona de Aterros do Porto Exterior

Entidade gestora: Associação de Moradores da Zona de Aterros do Porto Exterior

Endereço: Rua Francisco H. Fernandes, n.° 11, Edf. “Hot Line”, 2.° andar, Macau

Natureza: Centro comunitário

Objectivo: Prestar serviços diversificados aos residentes do bairro e melhorar a sua 
qualidade de vida.

Destinatários: Residentes de Macau com idade superior a 6 anos

2.4.2 Reconstrução de equipamentos

Centro de Desalojados

Para melhorar continuamente o serviço e ajudar os desalojados a reestruturar a vida, o 
IAS apoiou em 2005 a Cáritas de Macau a reconstruir o Centro de Desalojados. Aquando 
da conclusão desta obra de reconstrução, que se prevê para Outubro de 2006, o Centro 
passará a ter novas instalações de 7 pisos, permitindo assim aumentar a lotação e estender 
o serviço às pessoas desalojadas do sexo feminino.
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2 .5 Acções comunitárias

Em 2005, os 5 CASs e o GAF continuaram a apoiar, através da concessão de subsídios 
eventuais, às instituições particulares no desenvolvimento de acções comunitárias, além 
do acompanhamento de casos. Também se dedicaram à promoção e ao aperfeiçoamento 
de uma vasta gama de serviços sociais destinados à família e à comunidade, procurando 
elevar a qualidade de vida da população de Macau e fomentar a harmonia da família e da 
sociedade. 

Seminário sobre a educação familiar

Com base na experiência obtida na cooperação com a Associação das Mulheres de 
Macau na organização do Seminário sobre a Educação de Vida Familiar, o IAS voltou 
a cooperar com a mesma Associação na organização em 12 de Novembro de 2005 do 
Seminário denominado “Implementação, Desafio e Perspectiva da Educação Familiar”. 
Para este Seminário foram convidados especialistas e estudiosos, da China Continental, 
de Hong Kong e de Macau, tendo estes aproveitado para o intercâmbio e a partilha de 
experiências, a fim de promover a generalização e o desenvolvimento da educação 
familiar. Esta iniciativa conjunta contou com a participação de mais de 200 profissionais, 
contribuindo para consolidar a cooperação entre o IAS e as instituições particulares no 
sentido de uma promoção activa da educação de vida familiar em Macau. 

Acções de promoção de serviços de apoio aos novos imigrantes de Macau

Nos últimos anos os novos imigrantes 
têm vindo a tornar-se uma parte 
importante da população de Macau. 
Neste contexto, em colaboração com 
12 serviços públicos e 9 instituições 
particulares, o IAS organizou em 26 
de Novembro de 2005, no Parque da 
Areia Preta, uma acção de promoção de 
serviços de apoio aos novos imigrantes 
de Macau, intitulada “É o convívio pacífico 
e harmonioso que reúne uma família”. 
Este convívio de grande dimensão, em 
que participaram milhares de pessoas, foi bastante animado, de cujo programa integrou 
espectáculo cultural e recreativo, jogo de perguntas e respostas, apresentação dos 
serviços, jogos de tendinhas e exposição de fotografias. Esta iniciativa conjunta teve como 
objectivos promover a integração comunitária e a adaptação à vida dos novos imigrantes, 
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assim como aumentar os seus conhecimentos tanto dos serviços prestados pelo Governo 
e pelas instituições particulares como dos meios que lhes permitem o benefício destes 
serviços.

 

Convidados presentes na actividade de promoção dos serviços de apoio a novos imigrantes




