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Em 2005, os serviços e equipamentos sociais de Macau continuaram a desenvolver-
se no sentido de uma maior diversificação e especialização. Em comparação com 2004, 
registou-se um aumento do número de equipamentos sociais, a não ser na valência de 
creche, cujo número sofreu a redução de 1. 

7 . 1  S i t u a ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  e  e q u i p a m e n t o s  s o c i a i s 
sob a tutela do IAS

Em 2005 funcionavam 187 serviços e equipamentos sociais de diversos tipos, sob 
a tutela do IAS, incluindo creches, lares de crianças e jovens, centros de serviço para 
jovens (serviço de apoio extensivo ao exterior), lares para idosos, serviço de cuidados 
domiciliários integrados e de apoio, serviço para idosos isolados, centros de dia para 
idosos, centros de convívio, lares de reabilitação, centros de dia para a reabilitação, 
oficinas de trabalho protegido, centros de formação profissional e apoio ao emprego, 
centros de educação/centros de pré-escolaridade, serviço de autocarros de reabilitação, 
centros de apoio à família, centros comunitários, centros de acolhimento temporário, 
instituições de aconselhamento, rede de apoio mútuo a famílias monoparentais, cantinas, 
centros de sinistrados, lares de tratamento e reabilitação da toxicodependência, serviços 
de prevenção primária, residências temporárias e serviços de desintoxicação de apoio ao 
exterior (Ver Gráfico 7.1).

 Em 2005, foram regularmente subsidiados 149 projectos/unidades, representando 
quase 80% dos serviços/equipamentos sociais acima mencionados.

(Gráfico 7.1) Serviços/equipamentos sociais de Macau

Desenvolvimento dos Serviços e 
Equipamentos Sociais
Desenvolvimento dos Serviços e 
Equipamentos Sociais



  

57

7

D
esenvolvim

ento dos S
erviços e E

quipam
entos S

o-
2005

Relatório de A
ctividades

7 .2 Licenciamento de equipamentos sociais 

Trabalhos prioritários do ano
Inspecção a equipamentos sociais

Para reforçar as acções preventivas contra a propagação da epidemia gripal e de outras 
doenças infecto-contagiosas no seio dos equipamentos sociais, em 2005, o IAS continuou 
a colaborar com profissionais dos centros de saúde na realização de inspecções aos 
equipamentos sociais, que incluíam não só equipamentos com serviço de internamento 
e creches, mas também centros de cuidados especiais e centros de reabilitação, dando-
lhes orientações relativas ao ambiente e à higiene, elevando a consciência do seus 
trabalhadores sobre a importância da higiene e reforçando o trabalho relacionado com a 
prevenção de doenças infecto-contagiosas. Um total de 88 equipamentos sociais foram 
inspeccionados, incluindo 33 creches, 8 lares de crianças e jovens, 18 lares para idosos, 
5 lares para pessoas com deficiência, 3 lares de acolhimento temporário, 5 lares de 
desintoxicação, 14 equipamentos para deficientes e 2 centros de cuidados especiais. 

Acções de prevenção contra o incêndio

Para elevar a consciência dos equipamentos sociais sobre a prevenção e o combate 
ao incêndio e ajudar os seus trabalhadores a pôr em execução as medidas de prevenção 
contra o incêndio, o IAS colaborou em 2005 com o Corpo de Bombeiros para realizar uma 
série de simulacros de incêndio em 88 equipamentos sociais, incluindo 1 lar para pessoas 
com deficiência, 19 creches, 18 lares para idosos, 8 centros de dia para idosos, 12 centros 
comunitários, 12 equipamentos para deficientes e 8 equipamentos de outros tipos. 

Prevenção contra as doenças infecto-contagiosas

Em articulação com o plano de prevenção contra a propagação de epidemia gripal, foi 
criado no 1.° semestre de 2005 no seio do IAS um grupo contingente contra a propagação 
da gripe, com vista a implementar as medidas contra a gripe de aves, das quais se 
destacaram a elaboração do Plano de Acção do IAS contra a Propagação de Pandemia 
da Gripe e a vacinação dos trabalhadores da linha da frente do IAS, dos trabalhadores 
dos equipamentos sociais e dos utentes. No aspecto de sensibilização, em colaboração 
com o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças, subordinado aos Serviços de Saúde, 
o IAS organizou 4 sessões de apresentação sobre a propagação da gripe destinadas ao 
seu pessoal e aos trabalhadores de equipamentos sociais; distribuiu aos equipamentos 
sociais os materiais de propaganda produzida pelos Serviços de Saúde, nomeadamente 
VCD sobre a prevenção da gripe e Guia para a Prevenção contra as Doenças Infecto-
contagiosas nos Equipamentos com Serviço de Internamento; reforçou a divulgação de 
informações sobre a pandemia de gripe através da Internet e da Intranet. No aspecto 
de formação, foram organizadas 2 palestras suboridnadas ao tema “Aconselhamento 
por Linha Aberta” e 3 palestras sobre “Aconselhamento Psicológico dos Equipamentos 
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Sociais” e 2 sessões denominadas “Sobrevivência da Epidemia - Partilha de Experiências 
Vividas por Dr. Joseph Shum.

7 .2.1 Licenciamento de equipamentos sociais

Até 31 de Dezembro de 2005, existiu em Macau um total de 136 equipamentos  sociais 
abrangidos pelo Regime de Licenciamento dos Equipamentos Sociais aprovado pelo 
Decreto-Lei n.° 90/88/M. Entretanto, a Divisão de Gestão e Licenciamento dos Equipamentos 
Sociais (DGLES) também prestou apoio técnico a equipamentos da valência de prevenção e 
tratamento da toxicodependência não abrangidos pelo regime acima referido. Destes 142 
equipamentos, 114 são portadores de licença, 8 são portadores de autorização provisória, 16 
em funcionamento com os seus pedidos em fase de apreciação e 4 são equipamentos públicos 
isentos de licença (Ver Quadro 7.1). Quanto aos tipos de equipamento, os equipamentos 
dedicados ao serviço de apoio a idosos ocupam a maior percentagem (um total de 51, 
ocupando 36% do total), seguindo-se-lhes os equipamentos que prestam o serviço de apoio 
a crianças e jovens (um total de 42, representando 30%). 

Em 2005 foram acompanhados 6 pedidos de licença para a criação de novos equipamentos, 
incluindo 2 de serviço comunitário, 1 de apoio a crianças e jovens, 2 de serviço de reabilitação 
e 1 de apoio à família (serviço de acolhimento temporário). Todos estes equipamentos 
resultaram da cooperação entre o Governo e as instituições particulares, sendo as instituições 
responsáveis pela gestão e o Governo pela cedência de instalações. Destes 6 pedidos, 5 já 
entraram em funcionamento em 2005 aquando da concessão da autorização provisória pelo 
Presidente do IAS e o outro está a aguardar a autorização.

(1)   “Outros equipamentos sociais para deficientes” não incluem os 4 equipamentos subsidiados 
pela Divisão de Reabil itação do IAS e não abrangidos pelo regime de l icenciamento.

(Quadro 7.1) Tipos de equipamentos sociais de Macau e situação do 
licenciamento
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7 .3 Mudanças dos equipamentos sociais 

Em 2005, foram recebidos 3 pedidos de licença, apresentados respectivamente por 
1 centro comunitário e 2 pertencentes ao tipo de “outros equipamentos sociais para 
deficientes”. 

Em 2005, foi concedida a licença de funcionamento a 1 equipamento social e a 
autorização provisória pela primeira vez a 5 equipamentos sociais, enquanto que se 
registou 1 equipamento social que pediu o cancelamento da licença ou encerramento 
(Ver Quadros 7.2, 7.3 e 7.4)

(Quadro 7.2)  Licenças concedidas

(Quadro 7.3)  Emissão de autorização provisória pela primeira vez

(Quadro 7.4)  Cancelamento de licenças / Pedido de encerramento
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7 .4 Situação do funcionamento dos equipamentos 
sociais do IAS

A Divisão de Gestão e Licenciamento dos Equipamentos Sociais (DGLES) do IAS é 
responsável pela gestão dos 2 equipamentos sociais a cargo deste Instituto (Centro de 
Dia da Praia do Manduco e Centro de Convívio Fai Chi Kei). Além de coordenar e dirigir a 
gestão destes equipamentos sociais, emite igualmente pareceres sobre as actividades e 
os serviços destes equipamentos, com vista à prestação de serviços que correspondam 
melhor às necessidades dos utentes (Ver Quadro 7.5).

(Quadro 7.5) Utentes dos equipamentos sociais a cargo do IAS 


