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Em 2005, além de continuar a manter as relações estreitas com os equipamentos de 
serviço a crianças e jovens prestando-lhes apoio técnico e serviço de consulta, a Divisão de 
Infância e Juventude (DIJ) também organizou vários cursos de formação específicos a fim 
de elevar a capacidade técnica e a qualidade dos serviços dos respectivos equipamentos. 
Por outro lado, atenta a crise com que os jovens se deparam na fase do seu crescimento, 
foram introduzidos novos modelos de apoio e de serviço no desenvolvimento dos 
trabalhos de prevenção educativa e de apoio destinados aos jovens em risco e com 
dificuldades em se adaptarem à sociedade, no sentido de criar um ambiente familiar e 
comunitário favorável ao desenvolvimento dos jovens. 

Trabalhos prioritários do ano

Plano de Desenvolvimento das Potencialidades de Crianças de Creche

O Plano tem por objectivo ajudar as creches subsidiadas a avaliarem a qualidade 
dos serviços prestados, a aplicarem metodologias relativas ao desenvolvimento das 
potencialidades das crianças nos serviços prestados diariamente com base nas condições 
existentes, para fomentarem o desenvolvimento das potencialidades dos utentes e 
elevarem a qualidade geral dos serviços de creche. Este plano teve início em 2004. 
Na primeira fase da implementação do plano, o seu programa integrou um conjunto 
de acções destinadas aos trabalhadores das creches subsidiadas, nomeadamente 
responsáveis, educadores de infância e seus ajudantes, puericultores, assim como aos 
pais ou encarregados de educação. Destas acções se destacaram as seguintes: cursos de 
formação sobre os conhecimentos teóricos de potencialidades, visitas de estudo, palestra 
sobre o crescimento e as necessidades de bebés e crianças, bem como avaliação das 
creches. Em Dezembro de 2005, foram concluídas com êxito as acções programadas para 
a primeira fase do plano. Em Julho de 2005, deu-se início à segunda fase da execução 
do plano, para a qual foi prevista a realização das acções de formação subordinadas 
aos seguintes temas: “Funcionamento da Creche de Qualidade”, “Prática de Ensino” e 
“Projecto sobre a Orientação para a Criação e Melhoria do Ambiente”. 

2.ª Fase do Plano de Optimização dos Lares para Jovens

Com o apoio técnico de consultores especializados, foi elaborado um plano de acção 
e estudo centrado em lares, a fim de aperfeiçoar gradualmente o regime de gestão e  
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a prestação de serviços dos lares. A DIJ desenvolveu em 2004 a 1.ª fase do “Plano de 
Optimização dos Lares para Jovens”. Com base na experiência obtida dos trabalhos da 
1.ª fase, foi posta em execução a 2.ª fase do Plano em Novembro de 2005. Além de aplicar 
a três lares (Berço da Esperança, Lar de Jovens de Mong-Há e Lar de S. José Ká-Hó) o 
plano de optimização com a duração de um ano, foi ainda prolongado por mais um ano 
o serviço de consulta destinado aos três lares participantes da 1.ª fase do plano (Centro 
Residencial “Arco-Íris”, Casa “ECF Fellowship Orphanage Inc.” e Instituto Helen Liang).

Acções de formação para pessoal do serviço de apoio comunitário e curso 

de diploma sobre reconciliação

Em articulação com o “apoio comunitário” e o “plano de aconselhamento a indivíduos 
e famílias”, acções subsequentes à “advertência policial” e à “admoestação policial”, que se 
introduzem através da revisão do Decreto-Lei n.° 65/99/M, foram organizadas acções de 
formação para o pessoal do serviço de apoio comunitário, com o objectivo de aprofundar 
os serviços prestados pela “Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens”. Além disso, 
também foi organizado o curso de diploma sobre reconciliação, de modo a permitir 
aos membros da “Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens” e aos trabalhadores 
dos lares de crianças e jovens conhecer os métodos de aconselhamento na vertente de 
reconciliação, com vista a reconciliar as relações entre os jovens e entre estes e as “pessoas 
importantes” na vida dos jovens.

Projecto Piloto do Serviço de Acolhimento Familiar 

É de importância primordial providenciar às crianças, e em particular aos menores de 
12 anos de idade, um ambiente familiar normal, onde possam crescer saudavelmente e 
apreender o estabelecimento das relações interpessoais. Assim, o IAS pretende pôr em 
execução um projecto experimental que consiste na prestação do serviço de acolhimento 
familiar às crianças privadas de cuidados familiares devido aos problemas da sua família. 
Em 2005, o IAS enviou seus trabalhadores a Hong Kong para fazer visitas de estudo 
ao Social Welfare Department, Hong Kong e outras instituições particulares, com vista a 
aprender as suas experiências.

3.1 Tratamento de casos

Em 2005, foram tratados 378 casos, sendo 133 do serviço de creches e lares de crianças 
e jovens, uma redução de 39 casos em relação aos 172 registados em 2004, e 245 casos 
envolviam o apoio do tribunal, uma redução de 3 casos em relação aos 248 registados 
em 2004.
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Creches e lares

As situações dos serviços de creches e lares são: Pedidos para ingresso em creches, 
pedidos para internamento e saída de lares, transferência para outros lares, pedidos de 
tutela de crianças internadas em lares, e situações de adaptação aos lares. Os vários tipos 
de situações envolveram 176 utentes (Ver Quadro 3.1).

Regime de protecção social

Relativamente à colaboração com o Tribunal Judicial de Base e o Ministério Público 
em 2005, o IAS prestou apoio ao tribunal principalmente no âmbito do regime de 
protecção social, no seu julgamento de menores. Os casos tratados envolveram os 
seguintes problemas: o exercício e a regulação do poder paternal e da tutela; infracções 
praticadas por indivíduos menores de 12 anos; situações de crise ou de inadaptação 
social no processo de crescimento (abandono, falta de apoio familiar, grande dificuldade 
da adaptação a diversos tipos de disciplina e vida social), etc. Em 2005, foram tratados 
245 casos, tendo-se registado uma redução de 3 casos em relação aos 248 registados em 
2004. 

Este ano foram apresentados ao Tribunal Judicial de Base e ao Ministério Público 254 
relatórios envolvendo diferentes casos, sendo 79 sobre o poder paternal, 118 de crise ou 

(1)     Registou-se um total de 45 casos de pedido de internamento em lares, referentes a 55 menores, com idades 
compreendidas entre um mês e 19 anos. Destes pedidos, 31 (referentes a 37 utentes) foram admitidos em 
lares de crianças e jovens.

  *       Não são calculados os casos que se repetem.

(Quadro 3.1)  Serviço de creches e lares



  

21

3

Serviço de A
poio a C

rianças e Jovens
2005

Relatório de A
ctividades

inadaptação social, 19 de adopção, 8 de tutela, 4 de investigação do poder paternal e os 
restantes 26 ao abandono de bebés, à prestação de alimentos e a outros problemas.

Serviço de adopção

Em 2005 foram apresentados ao IAS 25 pedidos de adopção, dos quais 13 se referiam à 
adopção de menores seleccionados pelo IAS e 12 a situações de adopção já definidas. Este 
ano, o IAS também tratou 8 casos relativos ao abandono de filhos, dos quais 3 crianças 
(locais) já passaram o período de pré-adopção e 2 (locais), no período de pré-adopção.

3.2 Desenvolvimento de equipamentos sociais

Até ao fim de 2005, o IAS concedeu subsídios regulares a 25 creches, a 8 lares de 
crianças e jovens, a 1 colégio em regime de internato e a 2 equipas de serviço de apoio ao 
exterior. Estes equipamentos sociais tinham uma lotação para 3.683 utentes e os utentes 
que beneficiaram destes equipamentos foram 2.571, representando 70% da lotação total 
disponível. Quanto ao serviço de apoio ao exterior, não foi definida uma lotação, sendo o 
número dos utentes a soma do número de casos tratados e do número de participantes 
nas actividades. 

Em 2005, a DIJ efectuou um total de 659 visitas aos diversos equipamentos sociais 
beneficiários do apoio financeiro e técnico do IAS, uma redução de 75 visitas em relação 
a 2004, ano em que se efectuaram 734 visitas.

(1)  4 são vagas provisórias.
(2)  A lotação foi reduzida de 235 para 184, tendo em conta o internamento efectivo.

(Quadro 3.2)  Serviços/equipamentos sociais para crianças e jovens, 
regularmente subsidiados
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 3.2.1 Novos equipamentos sociais

Lar de Estrela da Esperança do Sheng Kung Hui
Entidade gestora: Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui de Macau
Endereço: Avenida Dr. Sun Yat Sen, Great China Plaza, r/c - J, Taipa.
Natureza:  Lar de crianças e jovens
Objectivo: Ajudar a população jovem a enfrentar e ultrapassar a situação difícil 

permitindo-lhe crescer saudavelmente, através de um processo de aceitação, 
apoio, estabilização e treino para uma vida autónoma.

Destinatários: Jovens do sexo feminino com idades compreendidas entre os 12 e os 
21 anos, que tenham necessidades do serviço de internamento, por se 
encontrarem com dificuldades familiares, emocionais e de adaptação a 
nível da sua conduta.

Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da UGAMM
Entidade gestora: União Geral das Associações dos Moradores de Macau
Endereço (temporário): Avenida de Horta e Costa, n.º 50, Edifício do Palácio Real, 3.º 

andar-D 
Natureza:  Equipa de intervenção comunitária para jovens
Objectivo: Prestar serviço de orientação e aconselhamento aos jovens que tenham 

abandonado o estudo, ou que se encontrem sem emprego ou numa situação 
desfavorável, de modo a que possam enfrentar e resolver os problemas 
pessoais, familiares ou sociais; chamar a atenção da sociedade à necessidade 
e aos problemas da juventude; e evitar os jovens de entrar em contacto com 
os malefícios.

3.2.2 Alterações ao conteúdo de serviço

Creche do Montepio Geral de Macau "D. Ana Sofia Monjardino"
Alterações:  A lotação para crianças de 3 a 12 meses de idade foi actualizada de 10 para 12;   

A lotação para crianças de 1 a 3 anos passou de 50 para 48. 

Lar de S. José Ká-Hó
Alterações:  De acordo com a situação real, a lotação foi actualizada de 235 para 184, 

de modo a que alguns pisos do edifício possam ser aproveitados para 
arrendamento ou cedência ao exterior.
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3 .3 Desenvolvimento de actividades

Actividades Comemorativas do Dia Mundial da Criança, dia 1 de Junho

Em colaboração com 22 entidades públicas e privadas, o IAS organizou uma série 
de actividades comemorativas do Dia Mundial da Criança com o objectivo de chamar 
a atenção da população para os direitos e interesses das crianças. O programa das 
actividades incluiu a realização de uma grande festa, a visita à Guarnição em Macau do 
Exército de Libertação do Povo Chinês, a assistência à cerimónia do içar da Bandeira 
Nacional e a oferta de presentes às crianças internadas nos dois hospitais de Macau e às 
crianças que sofrem de doenças crónicas.

Jogos de tendinhas “Conhecer todo o mundo e dar atenção a todos”

Grande número de pessoas visitando a Guarnição em Macau do 
Exército de Libertação do Povo Chinês



 

24

3

Instituto de A
cção S

ocial
2005

Relatório de A
ctividades

Plano de Formação Desportiva para Jovens — Campismo de Verão para 

Jovens

Com o apoio da Associação Prémio Internacional para Jovens de Macau, o IAS organizou 
de 24 a 26 Agosto de 2005 um Campismo de Verão para Jovens. As diversas actividades 
desenvolvidas permitiram aos participantes elevar a sua compreensão sobre o desporto, 
despertar o seu interesse pelas actividades desportivas, enriquecer a sua vida durante 
as férias de Verão e promover o seu desenvolvimento físico e mental. Um total de 21 
utentes de 5 lares de crianças e jovens participaram nesta iniciativa.


