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9 .1 Estudo social

Os estudos realizados e publicados em 2005 foram os seguintes:

* O Relatório da “Investigação sobre a Vida das Pessoas Carenciadas de Macau e os 
Respectivos Apoios”, elaborado pelo Centro de Estudos Sócio-Económicos do Instituto 
Politécnico de Macau por incumbência do IAS, para actualizar o montante do risco 
social.

* O “Estudo sobre o Estado da Saúde dos Utentes do Serviço de Cuidados a Idosos”, 
realizado pelo Instituto de Enfermagem de Kiang Wu de Macau por incumbência do IAS, 
para consolidar a base do trabalho para a implementação da avaliação uniforme e do 
encaminhamento centralizado. 

* O Relatório da “Investigação sobre o Sistema de Prestação dos Serviços de 
Reabilitação da Região Administrativa Especial de Macau e a Sua Estratégia a Longo 
Prazo”, elaborado pelo Department of Applied Social Sciences, The Hong Kong Polytechnic 
University, por incumbência do IAS.

* O Relatório do “Estudo sobre a Situação da Família e Desenvolvimento do Serviço 
de Apoio à Família na Região Administrativa Especial de Macau”, elaborado pela The Hong 
Kong Polytechnic University, por incumbência do IAS.

* O Relatório da “Investigação sobre o Problema Juvenil e o Projecto de 
Desenvolvimento do Serviço Juvenil na Região Administrativa Especial de Macau”, 
elaborado pelo Gabinete de Investigação Juvenil da City University of Hong Kong por 
incumbência do IAS.

9.2 Legislação

Em 2005, além de definição e elaboração de diplomas legais destinados a regular os 
diversos equipamentos sociais, o IAS também procedeu à produção legislativa referente 
ao Regime do Subsídio para Idosos que contribui para uma afirmação do respeito que 
o Governo da RAEM lhes deve. Das acções realizadas neste aspecto, se destacam as 
seguintes:
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* Para completar o conteúdo do “Regime de Licenciamento e de Fiscalização dos 
Equipamentos Sociais” aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/88/M, de 27 de Setembro, 
o IAS continuou, em 2005, a elaborar regulamentos para os equipamentos que ainda 
não dispunham de normas de funcionamento, os quais incluíam: lares de reabilitação, 
lares de crianças e jovens (revisão da portaria n.º 154/99/M), centros de apoio à 
prevenção e tratamento da toxicodependência e lares de prevenção e tratamento da 
toxicodependência. De entre estes 4 projectos de regulamento, as versões preliminares 
do “Projecto de Regulamento de Funcionamento de Lares de Reabilitação” e do “Projecto 
de Regulamento de Funcionamento de Lares de Crianças e Jovens” já foram apresentadas 
aos serviços competentes para efeitos de acompanhamento; as minutas dos projectos 
referentes aos restantes tipos de equipamento social também já foram concluídas e após 
os devidos ajustamentos passarão também para outra fase de acompanhamento.

* Tendo em conta as atribuições e competências do IAS, e na sequência do estudo da 
natureza da pensão social do Fundo de Segurança Social e da possibilidade de transferir 
os seus beneficiários para o IAS, foi efectuado em 2005 o respectivo ajustamento ao 
“Projecto do Regime de Concessão do Subsídios a Indivíduos e Famílias”.

* Os Projectos de Regulamentos sobre a Criação e Funcionamento da Comissão de 
Idosos e da Comissão de Luta contra a Droga foram elaborados em 2005, em resposta às 
exigências sociais no que se refere à criação de comissões consultivas especializadas. 

* O “Regime do Subsídio para Idosos”, elaborado em 2005, entrou em vigor em 1 de 
Agosto deste ano, para concretizar a promessa feita pelo Governo da RAEM no mesmo 
ano aos idosos de Macau. 

9.3 Informação e publicação

Para permitir à população de Macau conhecer os serviços prestados pelo IAS e divulgar 
as diversas actividades temáticas, foi publicado em 2005 um total de 550 mil unidades 
de materiais publicitários, registando-se um aumento de 65% em relação aos 190 mil do 
ano 2004, o que foi principalmente devido às necessidades de completar e actualizar as 
informações publicadas e de reforçar a promoção dos novos serviços desenvolvidos pelo 
IAS. 

A maioria dos materiais publicitários foi produzida pelo Departamento de Prevenção 
e Tratamento da Toxicodependência, ocupando 63% do total. Isto porque o número dos 
seus utentes é relativamente maior e entre estes a maioria são estudantes jovens. Os 
materiais publicitários produzidos em 2005 incluíram panfletos, cartazes, publicações, 
banners vermelhos alusivos ao ano novo lunar e pacotes de “lai-si”. Para facilitar o acesso 
da população às informações sobre os novos serviços por ele prestados, o IAS recorreu ao 
correio para o seu envio ao domicílio da população.

Além do uso de materiais publicitários para promover os serviços desenvolvidos, o 
IAS utiliza também a internet para a divulgação das informações mais recentes sobre 
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as suas actividades. Destas informações colocadas na página electrónica, se destacam 
as seguintes: apresentação de serviços, informações sobre os equipamentos sociais, 
dados estatísticos, publicações e impressos para download. Entretanto, o IAS instalou 
ainda homepages temáticas, tais como o site Anti-drogas e o “Posto de Informações 
sobre a Propagação da Gripe”, disponibilizando assim à população um acesso mais fácil e 
centralizado às informações relacionadas.

(Quadro 9.1)  Materiais publicitários produzidos pelo IAS e 
pelas suas subunidades


