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Em 2005, a formação do pessoal do IAS foi orientada para o reforço e a melhoria da 
eficiência de gestão, tendo sido organizados vários cursos de formação para os seus 
trabalhadores, em reposta às necessidades dos novos serviços e das novas subunidades, 
ao passo que a formação do pessoal das instituições particulares se concentrou na 
melhoria da qualidade de serviço e na organização de cursos específicos. 

Em 2005, o IAS organizou 17 cursos de formação para os seus trabalhadores, que 
contaram com a participação de 742 pessoas, sendo 1,5 vezes superior ao número 
registado em 2004. Além disso, o IAS organizou 35 cursos de formação para trabalhadores 
de instituições particulares de serviço social, nos quais participou um total de 3.531 
pessoas, resultando num aumento de 3 vezes em relação a 2004 (Ver Quadro 8.1).

8.1 Formação dos trabalhadores deste Instituto

Curso de Diploma para os Orientadores que Apoiam as Pessoas 

Viciadas pelo Jogo

Este curso foi ministrado pelos monitores experientes da Hong Kong Methodist Centre, 
pela Sociedade de Jogos de Macau, S. A., e pelos professores do Instituto Politécnico de 
Macau, com o objectivo de preparar os assistentes sociais do DFC deste Instituto para a 
prestação do serviço de aconselhamento aos jogadores problemáticos, em resposta às 
necessidades crescentes deste grupo social, tendo participado no curso um total de 30 
pessoas.

Candidatura ao exame realizado no Canadá para a obtenção do 

cer tif icado para o exercício da profissão de conselheiro na área 

de aconselhamento aos jogadores problemáticos

A fim de que o pessoal da Casa de Vontade Firme - um centro de tratamento e 
prevenção dos jogos compulsivos, na dependência funcional do DFC, tivesse qualificação 

(Quadro 8.1)  Situação da formação de pessoal

Formação de Pessoal de Acção Social e 
Centros de Recursos
Formação de Pessoal de Acção Social e 
Centros de Recursos
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profissional reconhecida, este Instituto enviou seis assistentes sociais ao Canadá para se 
candidatarem ao exame para a obtenção do certificado para o exercício da profissão de 
conselheiro na área de aconselhamento aos jogadores problemáticos.

Curso de Formação sobre as Técnicas de Aconselhamento Telefónico

O curso foi organizado em resposta à 
criação do Serviço de Aconselhamento por 
Linha Aberta, junto do DFC do IAS, tendo 
como objectivo transmitir aos formandos as 
técnicas de aconselhamento telefónico, elevar 
a sua capacidade de diagnosticar as situações 
de risco do utente e aumentar a sua confiança 
em lidar com os casos relativos ao suicídio, 
violência doméstica e situação de crise. O 
monitor do curso foi enviado pelo Samaritan 
Befrienders Hong Kong e um total de 34 pessoas 
frequentaram o curso.

Wo r k s h o p  s o b r e  a  Av a l i a ç ã o  d a  G e s t ã o  e  a  O p t i m i z a ç ã o  d a 

Eficiência das Instituições Particulares de Solidariedade Social

O objectivo da organização deste curso consistiu em apoiar o pessoal técnico do DSS 
a dominar os conhecimentos profissionais sobre a avaliação da gestão e os métodos da 
sua implementação, nomeadamente na análise das necessidades de apoio por parte 
das instituições, e por conseguinte, a elaborar em função do resultado da avaliação 
um projecto de acompanhamento que visa apoiar as instituições a melhorar o seu 
desempenho de forma sustentável. O monitor do curso foi enviado pela The Hong Kong 
Polytechnic University e um total de 41 pessoas participaram no curso.

Workshop “Conhecer a Comunicação de Massas e as Acções de 

Sensibil ização junto dos Jovens”

Para conhecer a tendência de evolução da comunicação de massas e reforçar as acções 
de sensibilização junto dos jovens, foi organizado este workshop, ministrado por um 
leitor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Macau. Um total 
de 17 pessoas participaram no workshop. 

Sessão de apresentação sobre a pandemia da gripe 

Esta sessão foi realizada com o objectivo de apresentar aos trabalhadores do IAS o 
plano de trabalho preventivo contra a propagação da gripe. Presidida conjuntamente 
pelo pessoal do IAS e dos Serviços de Saúde, a sessão contou com a participação de 268 
pessoas.

Par ticipantes do curso de formação sobre 
aconselhamento telefónico
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C u r s o  d e  F o r m a ç ã o  p a r a  o s  A s s i s t e n t e s  S o c i a i s  d e  M a c a u 

realizada na Universidade de Pequim

Para alargar os horizontes dos assistentes sociais ao serviço do Governo da RAEM e 
melhorar os seus conhecimentos do desenvolvimento do serviço social no Continente 
Chinês, o IAS e a Universidade de Pequim organizaram em conjunto um curso que teve 
lugar em Beijing, cujos participantes foram distribuídos por duas turmas realizadas 
respectivamente em Setembro e em Novembro de 2005. Participou nesta acção formativa 
um total de 59 pessoas, das quais 39 ao serviço do IAS e as restantes 20 provenientes dos 
outros Serviços Públicos.

8.2 Formação do pessoal de instituições par ticulares 
de serviço social

Wo r k s h o p  s o b r e  o s  M é t o d o s  p a r a  u m a  A n á l i s e  Pr o f u n d a  d o 

R isco de Abuso de Drogas e  as  I nformações Ac tual izadas dos 

Medicamentos 

Este curso teve por objectivo dar a 
conhecer aos assistentes sociais do DPTT 
do IAS e das instituições particulares os 
medicamentos que estão em voga e os 
métodos para consciencializar os jovens 
sobre os prejuízos causados ao cérebro pelo 
abuso de medicamentos e os malefícios 
das drogas de festa. O curso foi ministrado 
por um orientador do Hong Kong Christian 
Service e contou com a participação de 39 
pessoas. 

Par ticipantes de um workshop visando a 
elevar a eficácia dos ser viços das instituições 

par ticulares

Formandos com professores da 
Universidade de Pequim

Formandos à frente do Instituto de Apoio à 
Criança da Cidade de Beij ing 
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W o r k s h o p  “ R e t r o s p e c t i v a  e  P e r s p e c t i v a  d o  P l a n e a m e n t o 

Estratégico dos Prestadores de Ser viços” 

Para ajudar as chefias e o pessoal técnico das instituições particulares de apoio a 
crianças e jovens, de apoio a idosos e de reabilitação a adquirir conhecimentos acerca 
do planeamento, gestão e avaliação dos projectos dos serviços das instituições, a definir 
os trabalhos prioritários para diversas fases do desenvolvimento destes projectos e a 
adoptar métodos para a sua execução, de modo a elevar a eficácia dos serviços mediante 
a aplicação dos conhecimentos adquiridos, foi organizado este workshop em 4 ocasiões. 
O orientador do workshop foi enviado por uma instituição de consultoria de Hong Kong 
e contou com a participação de 102 pessoas.

Workshop sobre uma Liderança de Alta Eficácia

Este workshop teve por objectivo dar a conhecer às 
chefias das instituições particulares de apoio a crianças 
e jovens, de apoio a idosos e de reabilitação a atitude, 
os conhecimentos e as técnicas necessárias para uma 
liderança de alta eficácia, dinamizando o seu papel de 
dirigente, através do estímulo aos subordinados e do 
reforço da orientação nos trabalhos. O orientador do 
workshop foi enviado por uma entidade consultora 
de Hong Kong e contou com a participação de 90 

pessoas.

Curso Prático de Nível Elementar para Cuidadores Pessoais dos 

Lares de Idosos 

A frequência deste curso permitiu aos formandos melhorar os conhecimentos e 
técnicas de cuidados aos seus utentes, elevando assim a qualidade do serviço dos lares 
de idosos de Macau. O orientador do curso foi enviado pela Hong Kong Association of 
Gerontology e um total de 69 pessoas participaram no curso. 

A p l i c a ç ã o  d e  M o b i l e  A d v e n t u r e  n o  a c o n s e l h a m e n t o  a  j ove n s 

afectados pela toxicodependência

Esta iniciativa teve por objectivo dar a conhecer 
aos trabalhadores das instituições particulares de 
desintoxicação e do IAS (DPP e DTRS), nomeadamente 
chefias, assistentes socais e outros, os conceitos 
e conhecimentos básicos do aconselhamento 
através da sua participação nas actividades de 
aventura, em que além de aprender os trabalhos e 
técnicas de liderança, assim como as orientações de 
segurança, podiam também partilhar experiências 

Participantes de um workshop destinado a 
melhorar os seus conhecimentos sobre as 

técnicas de liderança

“Mobile Adventure” – uma actividade que 
permite aos seus par ticipantes melhorar 

as técnicas de aconselhamento
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sobre o recurso às actividades de aventura no desenvolvimento das acções de educação 
preventiva. O orientador do curso foi enviado pelo The Lutheran Church Hong Kong Synod 
e um total de 30 pessoas frequentaram o curso.

Pa lestra  sobre  o  Cresc imento e  as  Necess idades  dos  B ebés  e 

Crianças

A palestra foi realizada para permitir aos participantes, encarregados de educação dos 
utentes de creches, conhecer o crescimento e as necessidades dos bebés e crianças. A 
oradora foi a Doutora Luk Chiu Kwan Hung, oriunda de Hong Kong, e um total de 515 
pessoas participaram nesta actividade.

8.3 Par ticipação em conferências

Conferência Internacional sobre a Luta contra o Abuso de Drogas 

Promovida conjuntamente pela Divisão de Narcóticos (Narcotics Division) do 
Departamento de Segurança (Security Bureau) do Governo da RAEHK e pelo Comité 
Permanente contra Narcóticos (Action Committee Against Narcotics), teve lugar no Hong 
Kong Academy of Medicine, entre 23 e 26 de Fevereiro de 2005, a Conferência Internacional 
sobre a Luta contra o Abuso de Drogas, subordinada ao tema “Novo Progresso dos 
Métodos da Luta contra o Abuso de Drogas no Plano Internacional”, com o objectivo de 
fornecer aos trabalhadores na área de combate a drogas dos diversos países e regiões 
oportunidade de intercâmbio e de discussão, no sentido de encontrar soluções para o 
combate a drogas através da cooperação internacional. Na palestra temática, o Chefe da 
DTRS partilhou com os representantes de diversos países e regiões a actual situação do 
serviço de desintoxicação em Macau e o seu desenvolvimento no futuro. 

E x p e r t  G ro u p  M e e t i n g  o n  H a r m o n i z i n g  Ag e i n g  I n d i ca to r s  f o r  t h e 

Review and Appraisal of the Shanghai Implementation Strategy

Entre 24 e 25 de Março de 2005, o IAS enviou um consultor técnico do DSS para assistir a 
esta reunião realizada em Banguecoque, na Tailândia. A reunião teve por objectivo estudar 
modelos de fiscalização e instrumentos de avaliação para rever e avaliar a execução do 
Plano de Acção de Madrid da 2.a Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento e do Plano 
de Acção de Macau sobre o Envelhecimento na região Ásia-Pacífico, bem como trocar 
impressões sobre os novos conceitos e desafios do envelhecimento populacional.    

Workshop sobre a Estatística da População Portadora de Deficiência (III)

Um consultor técnico do DSS e o coordenador do Centro de Avaliação Geral de 
Reabilitação assistiram ao workshop, organizado pela UNESCAP em Banguecoque, 
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na Tailândia, entre 2 e 5 de Maio de 2005, o qual contribuiu para a uniformização dos 
trabalhos estatísticos relativos à população portadora de deficiência dos países da região 
Ásia-Pacífico. 

61.ª  Reunião da Comissão Económica e  Social  para a  Ásia  e  o 

Pacíf ico das Nações Unidas (UNESCAP) 

Entre 12 e 18 de Maio de 2005, o Vice-Presidente deste Instituto assistiu, como membro 
da delegação de Macau, China a esta Reunião realizada em Banguecoque, na Tailândia. 
Na reunião foi realizada uma análise da situação actual e da tendência de evolução das 
questões relativas ao envelhecimento populacional da região Ásia-Pacífico, ao combate 
contra a pobreza, ao apoio aos grupos sociais em situação vulnerável e à SIDA, tendo sido 
igualmente apresentadas diversas propostas estratégicas.

Reunião Comemorativa do 10.º  Aniversár io da 4.ª  Conferência 

Mundial  das Mulheres 

Em articulação com as 
estratégias fundamentais 
estabelecidas pelo Governo 
Chinês, entre outras, a 
execução da Declaração de 
Pequim e do Plano de Acção, 
bem como a promoção da 
igualdade dos sexos, no 
sentido de elevar o estatuto 
das mulheres e fomentar 
o desenvolvimento das 
acções que lhes respeitam, a 
delegação da RAEM chefiada 
pelo Presidente do IAS e composta pelas chefes do DFC e do DEP, assim como pelas 10 
representantes das mulheres de Macau, deslocou-se a Pequim em Agosto de 2005 para 
assistir à reunião. Para melhor demonstrar os progressos alcançados pelas mulheres de 
Macau nos últimos 10 anos nas áreas de educação, de emprego e de saúde, este Instituto 
participou ainda na “Exposição sobre o Sucesso Alcançado pelas Mulheres da China nos 
Últimos 10 Anos” realizada durante o período da reunião.

21.ª  Conferência Internacional da IFNGO

O Presidente do IAS e a Chefe do DPTT assistiram a esta Conferência, realizada nas 
ilhas Maurícias entre 21 e 24 de Agosto de 2005. A IFNGO (Federação Internacional de 
Organizações Não Governamentais para a Prevenção da Toxicodependência) foi criada 

O Presidente do IAS com senhoras participantes na Reunião Comemorativa 
do 10.° Aniversário da 4.ª Conferência Mundial das Mulheres
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em 1981 em Kuala Lumpur, na Malásia, com o objectivo de unir as organizações não 
governamentais de diversas regiões ou países para prevenir e controlar em conjunto o 
abuso de drogas, estudar e promover os diversos projectos, de modo a reforçar a eficácia 
das acções de prevenção e tratamento da toxicodependência, estabelecendo como 
objectivo de longo prazo a criação da cidade sem drogas. 

Sessão de Lançamento do 2.˚  Relatório sobre os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio a Nível Regional

O Presidente do IAS assistiu, em representação de Macau, China, à Sessão de 
Lançamento do 2.˚ Relatório sobre os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio a Nível 
Regional, realizada nas Filipinas em 7 de Setembro de 2005, em que foram apresentados 
os objectivos do desenvolvimento do milénio das Nações Unidas, em torno da eliminação 
da pobreza extrema e da fome, da promoção da igualdade dos sexos e da prevenção e 
tratamento da SIDA.

Reunião da Comissão Especial da Convenção relativa à Protecção das 

Crianças e à Cooperação em Matéria de Adopção Internacional

Em qualidade de membro 
da delegação da República 
Popular da China, uma técnica 
superior da DIJ, participou 
nesta Reunião organizada 
pelo Escritório Permanente 
do Direito Internacional 
Privado do Conselho de Haia, 
Holanda, que teve lugar em 
Haia, Holanda, entre 17 e 23 
de Setembro de 2005, em 
que participou um total de 
222 pessoas. A Reunião teve 
como objectivo fazer uma 
retrospectiva sobre a situação 
da aplicação da Convenção 
relativa à Protecção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adopção Internacional de 
1993 e trocar impressões sobre os elementos principais a incluir no Guia de Boas Práticas 
visando a concretização e o cumprimento da Convenção, de modo a alcançar um consenso 
sobre o conteúdo da versão preliminar do Guia e criar um grupo de acompanhamento 
incumbido de rever os pormenores do conteúdo do mesmo instrumento, com o apoio 
do Escritório Permanente do Direito Internacional Privado.

Representante do IAS e outros par ticipantes da reunião
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Reunião para a  Del iberação do Relatór io sobre a  Execução da 

“Convenção sobre os Direitos da Criança” e do Seu Protocolo por 

Parte da República Popular da China 

Em qualidade de membro da delegação da República Popular da China, a Chefe da DIJ 
participou nesta Reunião, realizada, no período entre 19 e 20 de Setembro de 2005, pela 
Comissão dos Direitos da Criança em Genebra. Durante a Reunião, a delegação chinesa 
deu respostas imediatas às perguntas feitas por representantes de 18 países. A reunião 
contou com a participação de 53 pessoas. 

“4 . °  S eminár io  sobre  a  Prevenção e  Tratamento do Abuso de 

Drogas com a Participação da China Continental e das Regiões de 

Hong Kong e de Macau e 8.° Simpósio sobre a Toxicodependência”

Co-organizado pelo Hong Kong Council of Social Service, pela Associação Chinesa para a 
Prevenção e Tratamento do Abuso de Drogas, pelo Instituto de Acção Social do Governo 
da RAEM, pelo Instituto Chinês de Investigação da Toxicodependência da Universidade 
de Pequim e pela Comissão de Especialidade da Associação Académica de Toxicologia da 
China, este encontro teve lugar em Hong Kong entre 19 e 21 de Outubro de 2005 e teve 
como tema “Visão global do trabalho de prevenção e tratamento da toxicodependência”. 
Partindo dos diversos pontos de vista, foram debatidos problemas relativos ao abuso de 
drogas, políticas e medidas na luta contra a droga, modelos e métodos para a sua prevenção 
e tratamento; foram também apresentados estudos básicos sobre toxicodependência e 
toxicologia, relatórios clínicos sobre os novos medicamentos a usar no tratamento da 
toxicodependência, e estudos básicos sobre a biologia molecular. Assistiram ao encontro 
mais de 250 especialistas e estudiosos. Em relação a Macau, foi enviado um total de 35 
pessoas em representação das entidades públicas e privadas na área de combate à 
droga.

3 . °  Congresso Mundial  sobre os Cuidados de Longo Prazo nas 

Comunidades Chinesas

Entre 21 e 24 de Outubro de 2005 foi realizado este Congresso em Shanghai, na 
China, ao qual assistiram um consultor técnico e um técnico do DSS. Em torno do tema 
do Congresso “Oportunidades e Desafios”, os participantes trocaram impressões sobre 
os seguintes 5 aspectos: “Desenvolvimento dos cuidados”, “Avaliação e promoção 
da qualidade de cuidados de longo prazo”, “Política de assistência social, cuidados 
comunitários e procura do serviço de cuidados de longo prazo”, “Cuidados a idosos que 
vivem em zonas rurais e experiência nos cuidados clínicos” e “Estudo sobre o regime de 
enfermagem e cuidados das pessoas com deficiência mental”. 
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8 .4 Apoio financeiro para acções formativas

Bolsas de Estudo

Em 2005, o IAS concedeu bolsas de estudo no montante total de MOP99.000 a 3 
estudantes que frequentavam a tempo inteiro o curso de bacharelato em serviço social 
ministrado pelo Instituto Politécnico de Macau (IPM), sendo dois do 2.º ano e um do 3.º 
ano.

Além disso, para premiar os melhores alunos de 2005, o IAS concedeu uma bolsa de 
mérito no valor total de MOP10.000 aos 2 alunos que se distinguiram, respectivamente 
no curso de bacharelato em serviço social e no curso complementar de serviço social 
(licenciatura), ministrados pelo IPM, sendo de MOP5.000 o valor recebido por cada um 
deles.

Plano de Estágio

O IAS fornece anualmente oportunidades de estágios aos estudantes do curso 
de serviço social. Em 2005, dado o seu número reduzido, o IPM não enviou nenhum 
estudante ao IAS para fazer estágio. No entanto, 3 estudantes do IPM, beneficiários das 
bolsas de estudo concedidas pelo IAS, fizeram o estágio respectivamente no Gabinete de 
Acção Familiar do DFC, na Divisão de Idosos do DSS e na Divisão de Prevenção Primária 
do DPTT, durante as férias de Verão deste ano.

8.5 Centros de Recursos

Núcleo de Audiovisuais

O Núcleo de Audiovisuais a cargo do IAS disponibiliza recursos e informações sobre 
o serviço social, incluindo livros, informações multimédia e um pequeno arquivo de 
dados de apoio. Em 2005, o Núcleo contava com cerca de 4.768 exemplares/unidades de 
livros e informações multimédia. Além disso, o Núcleo tem recolhido recortes de jornais 
relacionados com o serviço social, reunindo-os em colecções e estabelecendo uma base 
de dados informática. O Centro tem como destinatários principais os trabalhadores do IAS 
e as pessoas dedicadas ao serviço social e ao trabalho de investigação nesta matéria. Em 
2005 utilizaram as instalações do Centro 1.698 pessoas, 494 pessoas pediram empréstimo 
de livros e 8 trabalhadores da área de serviço social de outras instituições solicitaram o 
Cartão de Leitor (Ver Quadro 8.2). 
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Centro de Apoio à Educação para o Combate ao Abuso de Drogas

O Centro tem por objectivo reforçar a divulgação da mensagem sobre a prevenção da 
toxicodependência, promover a generalização das acções educativas na área de combate 
à droga e disponibilizar à população mais um canal para obter informações sobre drogas. 
Em 2005, um total de 1.368 pessoas visitaram o Centro por iniciativa própria ou através 
da organização de associações e escolas. Por outro lado, o Centro tem sido apetrechado 
com um maior número de livros, revistas, instrumentos didácticos relacionados com 
o combate à droga para satisfazer a necessidade dos utentes. A fim de divulgar mais 
amplamente as informações contra a droga, é editado periodicamente um boletim 
informativo do Centro, transmitindo as informações mais recentes para os diversos 
serviços governamentais, associações, escolas e instituições de solidariedade social.

Um orientador a demonstrar aos alunos um teste com cigarros

(Quadro 8.2)  Serviço do Núcleo de Audiovisuais
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