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Prefácio

Ao longo dos 17 anos, após o retorno de Macau, tem-se verificado uma melhoria contínua nos 
serviços sociais, com o objectivo de responder as necessidades dos cidadãos e reforçar o seu 
nível de vitalidade e felicidade. A partir de 1 de Janeiro de 2016, o IAS iniciou uma nova 
página após a reestruturação organizacional, na qual a função de reinserção social, destinada 
aos infractores, foi incorporada na equipa de serviços sociais, efectuando assim um ajustamen-
to racional das funções e das disposições dos recursos humanos nas subunidades. Acredita-se 
que, com os esforços envidados pela equipa administrativa do IAS, composta por 6 departa-
mentos e 17 secções, os serviços sociais possam desempenhar um maior papel e dar a maior 
contribuição para a sociedade de Macau.

No primeiro ano da criação de nova estrutura organizacional, baseado na acção governativa 
“tolerância zero à violência doméstica”, tem-se registado resultado bastante positivo e 
louvável e, para reflectir a determinação do governo na protecção e no apoio às vítimas da 
violência doméstica, depois de obter o apoio da sociedade e com a colaboração sincera e franca 
das partes envolvidas, a Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica entrou em vigor 
em 5 de Outubro de 2016, tendo por objectivo, através de uma estreita colaboração entre o IAS 
e as várias instituições públicas e particulares, estabelecer uma rede de serviços de apoio de 24 
horas às famílias em risco e um mecanismo de colaboração e comunicação, de modo a assegu-
rar que a eficiência da prevenção e dissuasão e combate à violência doméstica seja reforçada. 

Ao mesmo tempo, o Plano Decenal de Acção para o desenvolvimento dos Serviços de Apoio a 
Idosos e o Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio, a que o público 
tem prestado uma grande atenção, foram oficialmente implementados em 2016, incluindo o 
desenvolvimento ordenado das medidas de curto prazo (2016-2017), tendo por objectivo 
melhorar o bem-estar dos idosos e das pessoas com deficiência. Além disso, para que os 
cidadãos que se encontram em diferentes situações de vulnerabilidade e com distintas necessi-
dades de serviços possam receber uma adequada assistência, foram aperfeiçoadas várias medi-
das de assistência social, na esperança de aumentar a qualidade de vida e a oportunidade de 
erradicação da pobreza dessas pessoas. No que diz respeito à melhoria dos serviços das creches, 
por um lado, foi aumentado o número de vagas de acordo com a nova construção e a ampliação 
de creches e, por outro lado, foram desenvolvidos inquérito sobre a procura dos serviços das 
creches e um estudo sobre o planeamento das respectivas políticas.

Ademais, com base na estratégia dominante de “Vida Sadia” e através da optimização das 
instalações da Casa de Educação de Vida Sadia, foi desenvolvida a educação da prevenção do 
abuso de drogas, com vista a proporcionar, intensificada e constantemente, aos cidadãos de 
Macau informações e actividades diversificadas respeitantes à luta contra a droga, especial-
mente às crianças, jovens e encarregados de educação. Neste ano, além de efectuar solidamente 
a promoção e o aconselhamento da prevenção do distúrbio do vício do jogo, o IAS continuou 
a prestar adequados programas de reabilitação e planos de reinserção social às pessoas reabilitadas 
e aos infractores juvenis.

Por último, espero sinceramente que, através deste relatório, todos os sectores da sociedade 
possam conhecer e compreender mais profundamente os serviços sociais de Macau. No futuro, 
o IAS irá continuar a melhorar os serviços existentes, dando uma grande importância à colabo-
ração com as instituições particulares e incentivando os residentes a acompanharem e partici-
parem nos serviços sociais, de modo a construir conjuntamente “Macau Saudável, Um Lar 
Feliz”.

           Presidente
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I. Serviços Sociais em Macau

1. Situação Geral dos Serviços Sociais em Macau
As políticas de serviços sociais lançadas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau 
(RAEM) foram desenvolvidas, principalmente, por meio de uma estreita colaboração com as instituições 
particulares, tendo por objectivo, através de prestação de serviços pragmáticos, resolver problemas 
individuais, familiares e sociais e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, chegando assim a 
perspectiva de “apoio aos cidadãos na resolução das suas dificuldades e construção de uma sociedade 
harmoniosa e feliz”. 

O IAS é uma instituição pública cujas atribuições são colaborar na definição, organização, coorde-
nação, dinamização e execução da política de acção social da RAEM, prestando serviços de assistên-
cia à indivíduos e famílias, crianças e jovens, idosos, reabilitação, prevenção e tratamento da 
toxicodependência, jogo problemático e reinserção social. O IAS dispõe de 13 instalações de serviço 
social que podem disponibilizar directamente serviços aos cidadãos, incluindo Centros de Acção 
Social, Centro de Sinistrados, Centro para Idosos, Centro de Avaliação Geral de Reabilitação, Centro 
de Tratamento por Medicamentos (Metadona), Casa de Educação de Vida Sadia e Casa de Vontade 
Firme.

Actualmente, de acordo com o Decreto-lei n.º 22/95/M, o Governo da RAEM realiza os serviços 
sociais em colaboração com as entidades privadas mediante o apoio técnico e financeiro. A assistên-
cia regular consiste no apoio ao pessoal, as despesas diárias, aos serviços administrativos e as activi-
dades, visando prestar um pleno apoio às instituições que exercem actividades de apoio social. Em 
2016, 242 instituições/associações de serviço social receberam o apoio financeiro prestado pelo IAS.
 

６
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2. Organograma do Instituto de Acção Social
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3. Conselho e Comissão da área de Serviço Social
A fim de escutar plenamente as opiniões sociais e profissionais, bem como fazer com que a elabo-
ração e a implementação das políticas e dos planos no âmbito da acção social sejam mais eficientes, 
foram criados pelo Governo da RAEM o Conselho de Acção Social, a Comissão para os Assuntos do 
Cidadão Sénior, a Comissão para os Assuntos de Reabilitação, a Comissão de Luta contra a Droga, 
o Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças e o Conselho de Reinserção Social.

3.1 Conselho de Acção Social
Em 2016, foram realizadas duas sessões plenárias pelo Conselho de Acção Social, consistindo 
principalmente na apresentação dos trabalhos realizados em 2015, introdução do regulamento 
administrativo n.º 28/2015 - Organização e Funcionamento do Instituto de Acção Social, apresen-
tação dos trabalhos prioritários realizados pelo IAS em 2016 e da Regulamentação Interna de 
Funcionamento do Conselho de Acção Social, discussão e recomendação destinadas aos dois 
requerimentos de reconhecimento da pessoa colectiva e aos dois requerimentos de renovação de 
reconhecimento da pessoa colectiva no âmbito dos serviços sociais.

 

                          Foto do Conselho de Acção Social após a 2.ª Sessão Plenária

3.2 Comissão para os Assuntos do Cidadão Sénior
Em 2016, foram realizadas duas sessões plenárias pela Comissão para os Assuntos do Cidadão 
Sénior, consistindo principalmente na apresentação da implementação das medidas de curto prazo 
do Plano Decenal de Acção para o desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos (2016 - 2025), 
apresentação do resultado do estudo de desenvolvimento dos serviços da Doença de Alzheimer, 
introdução da “Página Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos da RAEM”, 
apresentação da actualidade e desenvolvimento da educação contínua a idosos e da “Rede de 
Serviços de Demência em Macau”. Nessas sessões, foram ouvidas opiniões dos membros, por 
forma a melhorar os respectivos trabalhos e servir de referência. 

 

                 Foto da Comissão para os Assuntos do Cidadão Sénior após a 2.ª Sessão Plenária

3.3 Comissão para os Assuntos de Reabilitação
Em 2016, foram realizadas duas sessões plenárias pela Comissão para os Assuntos de Reabilitação, 
consistindo principalmente na discussão sobre o ajustamento do montante do subsídio de invalidez 
referente ao ano de 2016, apresentação do resultado do “Estudo de investigação sobre as atitudes 
da população de Macau face às pessoas com deficiência e os conhecimentos da população em 
relação à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, o debate sobre a criação do 
“Grupo de trabalho para os assuntos de acessibilidade”, apresentação da nova Regulamentação 
Interna de Funcionamento da Comissão para os Assuntos de Reabilitação, conclusão dos trabalhos 
de consulta pública do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio, 
apresentação do conteúdo do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio 
(2016-2025) e o respectivo acompanhamento. Além disso, foi criado pela Comissão para os Assun-
tos de Reabilitação um Grupo de Trabalho para os Assuntos de Acessibilidade, tendo como objecti-
vo facultar opiniões sobre as estratégias, planos e trabalhos relativos à construção de um ambiente 
livre de barreiras.

               Foto da Comissão para os Assuntos de Reabilitação após a 1.ª Sessão Plenária

3.4 Comissão de Luta contra a Droga
Em 2016, foram realizadas duas sessões pela Comissão de Luta contra a Droga, consistindo princi-
palmente na apresentação da recente criminalidade associada à droga em Macau, apresentação dos 
dados estatísticos do Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau, apresentação 
da situação dos trabalhos do Grupo de Trabalho para Acompanhamento da Problemática da Droga 
dos Jovens e apresentação dos Projectos de Resolução importantes da 59.ª Sessão da Comissão de 
Estupefacientes da Nações Unidas.
Além disso, em 13 de Maio, foram seleccionados vários vogais e representantes para visitarem à 
Divisão de Narcóticos da Secretaria para a Segurança e à Comissão de Acção contra a Droga de 
Hong Kong, com vista a fortalecer o intercâmbio entre as duas regiões no que respeita à luta contra 
a droga.

A comissão de luta  contra  a  droga em HK para t roca de impressões respei tantes  às  pol í t icas  de combate  à  droga

3.5 Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças
Em Dezembro de 2016, foi realizada a primeira sessão plenária, consistindo principalmente na 
apresentação do Regulamento Administrativo n.º 27/2016 - Conselho para os Assuntos das 
Mulheres e Crianças, apresentação do percurso e da perspectiva da “Comissão dos Assuntos das 
Mulheres” ao “Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças” e apresentação da Regulamen-
tação Interna de Funcionamento do Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças.

        Criação Oficial  do Conselho para  os  Assuntos  das  Mulheres  e  Crianças em 29 de Novembro de 2016

3.6 Conselho de Reinserção Social
De acordo com o Regulamento Administrativo n.º 28/2015, foi estabelecido no Instituto de Acção 
Social o Conselho de Reinserção Social, ao qual compete emitir pareceres sobre a política educati-
va e de reinserção social dos jovens infractores. O Conselho de Reinserção Social tem a seguinte 
composição: a presidente do IAS, que preside; o director da Direcção dos Serviços Correccionais; 
o director do Instituto de Menores e a chefe do Departamento de Reinserção Social, entre outros.  

Em 2016, foram realizadas várias sessões pelo Conselho de Reinserção Social, consistindo em: 1. 
Houve consenso entre a assistência de emprego às pessoas de reabilitação, conduzida conjuntam-
ente pela Direcção dos Serviços Correccionais e pelo Instituto de Acção Social e a estratégia de 
reinserção das pessoas de reabilitação não residentes; 2. melhoria do mecanismo de colaboração 
entre o Instituto de Menores da Direcção dos Serviços Correccionais e o Departamento de Rein-
serção Social do Instituto de Acção Social, de modo a prestar apoios aos jovens infractores liberta-
dos; 3. discussão da direcção de aperfeiçoamento do regime de liberdade condicional e do acom-
panhamento complementar após a alteração da Proibição da Produção, do Tráfico e do Consumo 
Ilícitos de Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas.
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3.3 Comissão para os Assuntos de Reabilitação
Em 2016, foram realizadas duas sessões plenárias pela Comissão para os Assuntos de Reabilitação, 
consistindo principalmente na discussão sobre o ajustamento do montante do subsídio de invalidez 
referente ao ano de 2016, apresentação do resultado do “Estudo de investigação sobre as atitudes 
da população de Macau face às pessoas com deficiência e os conhecimentos da população em 
relação à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, o debate sobre a criação do 
“Grupo de trabalho para os assuntos de acessibilidade”, apresentação da nova Regulamentação 
Interna de Funcionamento da Comissão para os Assuntos de Reabilitação, conclusão dos trabalhos 
de consulta pública do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio, 
apresentação do conteúdo do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio 
(2016-2025) e o respectivo acompanhamento. Além disso, foi criado pela Comissão para os Assun-
tos de Reabilitação um Grupo de Trabalho para os Assuntos de Acessibilidade, tendo como objecti-
vo facultar opiniões sobre as estratégias, planos e trabalhos relativos à construção de um ambiente 
livre de barreiras.

               Foto da Comissão para os Assuntos de Reabilitação após a 1.ª Sessão Plenária

3.4 Comissão de Luta contra a Droga
Em 2016, foram realizadas duas sessões pela Comissão de Luta contra a Droga, consistindo princi-
palmente na apresentação da recente criminalidade associada à droga em Macau, apresentação dos 
dados estatísticos do Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau, apresentação 
da situação dos trabalhos do Grupo de Trabalho para Acompanhamento da Problemática da Droga 
dos Jovens e apresentação dos Projectos de Resolução importantes da 59.ª Sessão da Comissão de 
Estupefacientes da Nações Unidas.
Além disso, em 13 de Maio, foram seleccionados vários vogais e representantes para visitarem à 
Divisão de Narcóticos da Secretaria para a Segurança e à Comissão de Acção contra a Droga de 
Hong Kong, com vista a fortalecer o intercâmbio entre as duas regiões no que respeita à luta contra 
a droga.

A comissão de luta  contra  a  droga em HK para t roca de impressões respei tantes  às  pol í t icas  de combate  à  droga

3.5 Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças
Em Dezembro de 2016, foi realizada a primeira sessão plenária, consistindo principalmente na 
apresentação do Regulamento Administrativo n.º 27/2016 - Conselho para os Assuntos das 
Mulheres e Crianças, apresentação do percurso e da perspectiva da “Comissão dos Assuntos das 
Mulheres” ao “Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças” e apresentação da Regulamen-
tação Interna de Funcionamento do Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças.

        Criação Oficial  do Conselho para  os  Assuntos  das  Mulheres  e  Crianças em 29 de Novembro de 2016

3.6 Conselho de Reinserção Social
De acordo com o Regulamento Administrativo n.º 28/2015, foi estabelecido no Instituto de Acção 
Social o Conselho de Reinserção Social, ao qual compete emitir pareceres sobre a política educati-
va e de reinserção social dos jovens infractores. O Conselho de Reinserção Social tem a seguinte 
composição: a presidente do IAS, que preside; o director da Direcção dos Serviços Correccionais; 
o director do Instituto de Menores e a chefe do Departamento de Reinserção Social, entre outros.  

Em 2016, foram realizadas várias sessões pelo Conselho de Reinserção Social, consistindo em: 1. 
Houve consenso entre a assistência de emprego às pessoas de reabilitação, conduzida conjuntam-
ente pela Direcção dos Serviços Correccionais e pelo Instituto de Acção Social e a estratégia de 
reinserção das pessoas de reabilitação não residentes; 2. melhoria do mecanismo de colaboração 
entre o Instituto de Menores da Direcção dos Serviços Correccionais e o Departamento de Rein-
serção Social do Instituto de Acção Social, de modo a prestar apoios aos jovens infractores liberta-
dos; 3. discussão da direcção de aperfeiçoamento do regime de liberdade condicional e do acom-
panhamento complementar após a alteração da Proibição da Produção, do Tráfico e do Consumo 
Ilícitos de Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas.
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

1. Serviços de Apoio a Indivíduos e Famílias

1.1 Trabalhos prioritários do ano

1.1.1 Optimização Contínua de Assistência Social

1.1.1.1 Dar atenção aos grupos vulneráveis e aumento da possibilidade de eliminação da 
pobreza
Com vista a responder da melhor forma às necessidades dos grupos sociais em situação 
vulnerável, foi concluído o estudo sobre a revisão do mecanismo de ajustamento do valor do 
risco social, de modo a manter um modelo de ajustamento que permite uma melhor protecção 
àqueles grupos e aumentar continuamente a possibilidade de eliminação da pobreza das 
famílias. Em 2016, 4456 famílias receberam o apoio pecuniário regular no valor total de 
250.000.000,00 patacas. Comparativamente ao ano anterior, registaram-se mais de 323 famílias, 
enquanto 391 famílias saíram da linha da pobreza após atribuição desse apoio.

1.1.1.2 Regularização do Projecto “A família conta contigo”
Os beneficiários das famílias apoiadas que se encontram em idade escolar (16 - 24), caso 
exerçam trabalhos remuneratórios durante as férias de Verão, entre Junho e Agosto, podem 
contribuir para o rendimento familiar, mas sem que os seus rendimentos sejam contabilizados 
para o total do rendimento da família. Para o efeito, foi lançado o projecto pioneiro de “A 
família conta contigo”, o qual pretende ser regularizado em 2016, de a modo que mais famílias 
apoiadas possam ter uma melhor protecção.

1.1.1.3 Regularização do "Programa de Apoio Alimentar de Curto Prazo"
A fim de salvaguardar a qualidade de vida das famílias semi-vulneráveis, o Programa de Apoio 
Alimentar de Curto Prazo, lançado pelo IAS e executado pelas instituições de serviço social, 
começou a entrar em funcionamento desde 2009, tendo por objectivo, mediante a assistência 
material, prestar serviços sociais mais diversificados. Após a devida avaliação, o Programa 
passou a ser um serviço regular. Durante o ano, 4099 pessoas beneficiaram com este programa, 
totalizando o valor de 11 milhões patacas. 

1.1.1.4 Aumento do Subsídio para Idosos e do Subsídio de Invalidez
Para partilhar o sucesso económico, o Governo da RAEM tem atribuído uma grande importância 
às necessidades de vida dos grupos vulneráveis. Em 2016, foi actualizado o valor do subsídio 
quer o subsídio para idosos quer o subsídio para as pessoas com deficiência, para 8000 patacas 
e 8000 e 16000 patacas respectivamente (de acordo com o grau de invalidez), o que representa 
um aumento de 6,67% face ao anterior valor. Em 2016, foi emitido um total de 580.000.000,00 
patacas para 73.719 casos de Subsídio para Idosos e 120.000.000,00 patacas para 11.416 casos 
de Subsídio de Invalidez.

1.1.1.5 Aumento do Subsídio Provisório de Invalidez
A fim de melhor salvaguardar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e resolver a 
questão de requerimento e de recepção do subsídio de invalidez, o Governo da RAEM decidiu 
prolongar as respectivas medidas provisórias até 31 de Dezembro de 2017. O subsídio 
provisório de invalidez é emitido pelo IAS para as pessoas que reúnem os requisitos necessári-
os. Em 2016, em coordenação com o ajustamento do subsídio do Fundo de Segurança Social, o 
valor mensal do subsídio provisório de invalidez foi actualizado para 3.450 patacas. Ao mesmo 
tempo, em conjunto com o Fundo de Segurança Social, foi estudado igualmente a possibilidade 
de fazer com que o subsídio passe a ser uma medida de longo prazo. Desde a implementação do 
plano, mais de 513 pessoas beneficiaram do subsídio no período compreendido entre Julho de 
2014 e Dezembro de 2016, totalizando o valor 45 milhões patacas.
 

1.1.2 Entrada em Vigor da “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”
A “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica” entrou em vigor em 5 de Outubro de 
2016. Antes disso, o Instituto de Acção Social, em conjunto com o Corpo de Polícia de Segu-
rança Pública, a Polícia Judiciária, os Serviços de Saúde, a Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais e o Instituto de Habitação, criou 
gradualmente um mecanismo de coordenação e uma Guia de Procedimentos para o Tratamento 
dos Casos de Violência Doméstica.

          Sessão de Mecanismo de Colaboração da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica

 

        Cerimónia de Inauguração do Mecanismo de Colaboração da Lei de 
Prevenção e Combate à Violência Doméstica

1.1.2.1 Implementação efectiva do mecanismo de tratamento de casos de família em risco
Em articulação com as estratégias dos três níveis de prevenção, foram constituídas a “Rede de 
Serviços de Apoio a Família em Risco” e a primeira “Equipa de Assistência à Família em Risco” 
pelo IAS em conjunto com as instituições particulares que actuam em diversas áreas, com vista 
a responder por 24 horas aos possíveis casos de família em risco na sociedade. A Linha de 
Serviços de Apoio à Família em Risco destina-se a atender à consulta e à comunicação dos casos 
suspeitos de violência doméstica, encaminhando os casos de baixo e médio risco para as instituições 
de serviço social. Além disso, mediante a realização das sessões de colaboração intersectorial, 
o IAS pretende, por um lado, fortalecer a capacidade das instituições de serviço social no que 
respeita ao tratamento dos casos de família em risco e, por outro lado, criar um mecanismo de 
tratamento mais profissional.  

1.1.2.2 Divulgações e Formações
Em conjunto com as instituições de serviço social, o IAS lançou uma série de actividades de 
divulgação com base na prevenção e combate à violência doméstica, inclusive a divulgação por 
multimédia, tendo por objectivo transmitir ao público as mensagens respeitantes à prevenção e 
combate à violência doméstica. Ao mesmo tempo, no total, foram realizados 81 cursos de 
formação e palestras de promoção de Direito destinados às pessoas profissionais, o que contou 
com mais de 4.798 participantes, incluindo profissionais e cidadãos comuns.

1.2 Serviços Principais

1.2.1 Criação da Plataforma de Dados das Mulheres e Crianças
A fim de reflectir a situação das mulheres e crianças em todas as áreas da sociedade e elaborar 
políticas e planos de serviços prospectivos, em 2016, foi concluída a melhoria da versão chinesa 
e a construção da versão portuguesa da Base de Dados das Mulheres de Macau. Além disso, de 
acordo com a classificação da Organização das Nações Unidas bem como a actualidade de 
Macau, foram colectados mais de 100 indicadores de dados respeitantes aos assuntos das 
crianças locais, com vista a preparar a construção da Base de Dados das Crianças de Macau, a 
qual será concluída em 2017.

1.2.2 Série de Actividades do “Mês da Família Feliz”
Para celebrar o Dia Internacional das Famílias que decorreu em 15 de Maio, entre 8 de Maio e 
19 de Junho, o IAS, em conjunto com mais de 30 instituições de serviços familiares e sociais, 
realizou uma série de actividades do “Mês da Família Feliz”, sob o tema “Criação de Uma 
Família Alegre e Construção de Uma Comunidade Harmoniosa”. Além disso, em colaboração 
com as instituições de serviço social, o IAS efectuou recrutamento de voluntários comunitários, 
com o objectivo de promover os serviços familiares e comunitários. No total, a série de activi-
dades contou com mais de 11.500 participantes.

Representantes do IAS e das Instituições Particulares na Cerimónia de Inauguração da série de 
Actividades do “Mês da Família Feliz”

 

2. Serviços de Apoio a Crianças e Jovens

2.1 Trabalhos Prioritários do Ano

2.1.1 Desenvolvimento do Projecto de Construção de Creches
Em resposta ao crescimento demográfico, o IAS tomou uma série de medidas para satisfazer a 
procura de vagas nas creches, incluindo a construção de novas creches e expansão das creches 
existentes. Durante 2016, a obra da Creche Kao Yip (Doca de Lam Mau) ficou concluída e 
começou a entrar em funcionamento, enquanto a Creche Tung Sin Tong V foi expandida para ter 
mais vagas.

Em 2016, 51 creches entraram em funcionamento, incluindo 34 creches subsidiadas e 17 creches 
não subsidiadas. Além disso, as obras da Creche “A Abelhinha” da Associação Geral das 
Mulheres de Macau e da Creche S. João da Obra das Mães (Campus da UM) também se encon-
tram na fase final, podendo as duas entrar em funcionamento em 2017.

2.1.2 Construção da “Plataforma de Coordenação Profissional da Equipa de Trabalho dos 
Jovens Comunitários”

A fim de reforçar o contacto entre as equipas comunitárias de jovens, promover a eficácia e o 
nível profissional dos serviços e permitir a mais crianças e jovens que vivem em ambiente desfa-
vorecido poderem receber serviços apropriados, em 2016, foram realizadas 4 sessões de troca de 
impressões e 17 horas de cursos de formação de “Serviços de Apoio Familiar a Crianças e Jovens 
em Crise”.

2.2 Serviços Principais

2.2.1 Pavilhão para a Família
Em resposta ao desenvolvimento social, foi criado pelo IAS um “Pavilhão para a Família” desti-
nado exclusivamente para famílias com crianças com idade inferior a 4 anos, tendo por objecti-
vo, por um lado, proporcionar um espaço de jogo e de aprendizagem, mais seguro e mais diversi-
ficado, e construir assim uma relação familiar mais harmoniosa, e por outro lado, criar uma boa 
atmosfera de cuidados infantis e fazer com que a sociedade preste mais atenção à respectiva 
responsabilidade. É espectável que o Pavilhão para a Família possa entrar em funcionamento no 
segundo semestre de 2017.

2.2.2 Avaliação dos Serviços de Creches
A fim de incentivar todas as creches subsidiadas a efectuarem a auto-avaliação e a elaborarem 
instruções destinadas à avaliação por terceiro, bem como melhorar o programa de avaliação dos 
serviços das creches, o IAS encarregou a Universidade de Macau de desenvolver continuamente 
a avaliação dos serviços de creches entre 2016 e 2018. Em 2016, 12 creches financiadas 
realizaram formação e auto-avaliação.

Sessão de Partilha e Cerimónia de Prémio da Avaliação dos Serviços de Creches

2.2.3 Acompanhamento do “Programa Piloto dos Serviços a Prestar aos Jovens Anónimos 
e com Vício pela Internet”
Em resposta às necessidades dos serviços a prestar aos jovens anónimos e com vício pela Internet, 
o IAS, mediante um programa piloto, apoiou as instituições de serviço social a desenvolverem 
serviços exclusivos. Em 2016, através da colecta de dados e realização de sessões por fases, foram 
observados e revistos constantemente o desenvolvimento e a execução do programa, de modo a 
avaliar e ajustar a eficácia e necessidade do programa.

2.2.4 Série de actividades para o Dia da Criança
Em conjunto com o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, a Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e o Instituto do Desporto, 
bem como vários outros departamentos governamentais e organizações não-governamentais, entre 
Maio e Junho, o IAS realizou uma série de actividades sob o tema de “Direitos das Crianças”, 
nomeadamente três grandes bazares co-organizados com três organizações não-governamentais, 
organização dos alunos do ensino primário para assistirem a espectáculos culturais e artísticos no 
Quartel da Taipa da Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, visita as 
crianças hospitalizadas no Dia Mundial das Crianças, com o objectivo, por um lado, chamar a 
atenção da sociedade sobre os direitos e o bem-estar das crianças, e por outro lado, estimular os 
encarregados de educação a celebrarem o festival em conjunto com os filhos. No total, foram 
registados mais de 9.800 participantes.

Visita das crianças hospitalizadas no Hospital Kiang Wu e atribuição de prendas

 

Foto dos Espectáculos Culturais e Artísticos dos Alunos de Ensino Primário com a Guarnição do Exército de 
Libertação do Povo Chinês
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

1. Serviços de Apoio a Indivíduos e Famílias

1.1 Trabalhos prioritários do ano

1.1.1 Optimização Contínua de Assistência Social

1.1.1.1 Dar atenção aos grupos vulneráveis e aumento da possibilidade de eliminação da 
pobreza
Com vista a responder da melhor forma às necessidades dos grupos sociais em situação 
vulnerável, foi concluído o estudo sobre a revisão do mecanismo de ajustamento do valor do 
risco social, de modo a manter um modelo de ajustamento que permite uma melhor protecção 
àqueles grupos e aumentar continuamente a possibilidade de eliminação da pobreza das 
famílias. Em 2016, 4456 famílias receberam o apoio pecuniário regular no valor total de 
250.000.000,00 patacas. Comparativamente ao ano anterior, registaram-se mais de 323 famílias, 
enquanto 391 famílias saíram da linha da pobreza após atribuição desse apoio.

1.1.1.2 Regularização do Projecto “A família conta contigo”
Os beneficiários das famílias apoiadas que se encontram em idade escolar (16 - 24), caso 
exerçam trabalhos remuneratórios durante as férias de Verão, entre Junho e Agosto, podem 
contribuir para o rendimento familiar, mas sem que os seus rendimentos sejam contabilizados 
para o total do rendimento da família. Para o efeito, foi lançado o projecto pioneiro de “A 
família conta contigo”, o qual pretende ser regularizado em 2016, de a modo que mais famílias 
apoiadas possam ter uma melhor protecção.

1.1.1.3 Regularização do "Programa de Apoio Alimentar de Curto Prazo"
A fim de salvaguardar a qualidade de vida das famílias semi-vulneráveis, o Programa de Apoio 
Alimentar de Curto Prazo, lançado pelo IAS e executado pelas instituições de serviço social, 
começou a entrar em funcionamento desde 2009, tendo por objectivo, mediante a assistência 
material, prestar serviços sociais mais diversificados. Após a devida avaliação, o Programa 
passou a ser um serviço regular. Durante o ano, 4099 pessoas beneficiaram com este programa, 
totalizando o valor de 11 milhões patacas. 

1.1.1.4 Aumento do Subsídio para Idosos e do Subsídio de Invalidez
Para partilhar o sucesso económico, o Governo da RAEM tem atribuído uma grande importância 
às necessidades de vida dos grupos vulneráveis. Em 2016, foi actualizado o valor do subsídio 
quer o subsídio para idosos quer o subsídio para as pessoas com deficiência, para 8000 patacas 
e 8000 e 16000 patacas respectivamente (de acordo com o grau de invalidez), o que representa 
um aumento de 6,67% face ao anterior valor. Em 2016, foi emitido um total de 580.000.000,00 
patacas para 73.719 casos de Subsídio para Idosos e 120.000.000,00 patacas para 11.416 casos 
de Subsídio de Invalidez.

1.1.1.5 Aumento do Subsídio Provisório de Invalidez
A fim de melhor salvaguardar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e resolver a 
questão de requerimento e de recepção do subsídio de invalidez, o Governo da RAEM decidiu 
prolongar as respectivas medidas provisórias até 31 de Dezembro de 2017. O subsídio 
provisório de invalidez é emitido pelo IAS para as pessoas que reúnem os requisitos necessári-
os. Em 2016, em coordenação com o ajustamento do subsídio do Fundo de Segurança Social, o 
valor mensal do subsídio provisório de invalidez foi actualizado para 3.450 patacas. Ao mesmo 
tempo, em conjunto com o Fundo de Segurança Social, foi estudado igualmente a possibilidade 
de fazer com que o subsídio passe a ser uma medida de longo prazo. Desde a implementação do 
plano, mais de 513 pessoas beneficiaram do subsídio no período compreendido entre Julho de 
2014 e Dezembro de 2016, totalizando o valor 45 milhões patacas.
 

1.1.2 Entrada em Vigor da “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”
A “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica” entrou em vigor em 5 de Outubro de 
2016. Antes disso, o Instituto de Acção Social, em conjunto com o Corpo de Polícia de Segu-
rança Pública, a Polícia Judiciária, os Serviços de Saúde, a Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais e o Instituto de Habitação, criou 
gradualmente um mecanismo de coordenação e uma Guia de Procedimentos para o Tratamento 
dos Casos de Violência Doméstica.

          Sessão de Mecanismo de Colaboração da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica

 

        Cerimónia de Inauguração do Mecanismo de Colaboração da Lei de 
Prevenção e Combate à Violência Doméstica

1.1.2.1 Implementação efectiva do mecanismo de tratamento de casos de família em risco
Em articulação com as estratégias dos três níveis de prevenção, foram constituídas a “Rede de 
Serviços de Apoio a Família em Risco” e a primeira “Equipa de Assistência à Família em Risco” 
pelo IAS em conjunto com as instituições particulares que actuam em diversas áreas, com vista 
a responder por 24 horas aos possíveis casos de família em risco na sociedade. A Linha de 
Serviços de Apoio à Família em Risco destina-se a atender à consulta e à comunicação dos casos 
suspeitos de violência doméstica, encaminhando os casos de baixo e médio risco para as instituições 
de serviço social. Além disso, mediante a realização das sessões de colaboração intersectorial, 
o IAS pretende, por um lado, fortalecer a capacidade das instituições de serviço social no que 
respeita ao tratamento dos casos de família em risco e, por outro lado, criar um mecanismo de 
tratamento mais profissional.  

1.1.2.2 Divulgações e Formações
Em conjunto com as instituições de serviço social, o IAS lançou uma série de actividades de 
divulgação com base na prevenção e combate à violência doméstica, inclusive a divulgação por 
multimédia, tendo por objectivo transmitir ao público as mensagens respeitantes à prevenção e 
combate à violência doméstica. Ao mesmo tempo, no total, foram realizados 81 cursos de 
formação e palestras de promoção de Direito destinados às pessoas profissionais, o que contou 
com mais de 4.798 participantes, incluindo profissionais e cidadãos comuns.

1.2 Serviços Principais

1.2.1 Criação da Plataforma de Dados das Mulheres e Crianças
A fim de reflectir a situação das mulheres e crianças em todas as áreas da sociedade e elaborar 
políticas e planos de serviços prospectivos, em 2016, foi concluída a melhoria da versão chinesa 
e a construção da versão portuguesa da Base de Dados das Mulheres de Macau. Além disso, de 
acordo com a classificação da Organização das Nações Unidas bem como a actualidade de 
Macau, foram colectados mais de 100 indicadores de dados respeitantes aos assuntos das 
crianças locais, com vista a preparar a construção da Base de Dados das Crianças de Macau, a 
qual será concluída em 2017.

1.2.2 Série de Actividades do “Mês da Família Feliz”
Para celebrar o Dia Internacional das Famílias que decorreu em 15 de Maio, entre 8 de Maio e 
19 de Junho, o IAS, em conjunto com mais de 30 instituições de serviços familiares e sociais, 
realizou uma série de actividades do “Mês da Família Feliz”, sob o tema “Criação de Uma 
Família Alegre e Construção de Uma Comunidade Harmoniosa”. Além disso, em colaboração 
com as instituições de serviço social, o IAS efectuou recrutamento de voluntários comunitários, 
com o objectivo de promover os serviços familiares e comunitários. No total, a série de activi-
dades contou com mais de 11.500 participantes.

Representantes do IAS e das Instituições Particulares na Cerimónia de Inauguração da série de 
Actividades do “Mês da Família Feliz”

 

2. Serviços de Apoio a Crianças e Jovens

2.1 Trabalhos Prioritários do Ano

2.1.1 Desenvolvimento do Projecto de Construção de Creches
Em resposta ao crescimento demográfico, o IAS tomou uma série de medidas para satisfazer a 
procura de vagas nas creches, incluindo a construção de novas creches e expansão das creches 
existentes. Durante 2016, a obra da Creche Kao Yip (Doca de Lam Mau) ficou concluída e 
começou a entrar em funcionamento, enquanto a Creche Tung Sin Tong V foi expandida para ter 
mais vagas.

Em 2016, 51 creches entraram em funcionamento, incluindo 34 creches subsidiadas e 17 creches 
não subsidiadas. Além disso, as obras da Creche “A Abelhinha” da Associação Geral das 
Mulheres de Macau e da Creche S. João da Obra das Mães (Campus da UM) também se encon-
tram na fase final, podendo as duas entrar em funcionamento em 2017.

2.1.2 Construção da “Plataforma de Coordenação Profissional da Equipa de Trabalho dos 
Jovens Comunitários”

A fim de reforçar o contacto entre as equipas comunitárias de jovens, promover a eficácia e o 
nível profissional dos serviços e permitir a mais crianças e jovens que vivem em ambiente desfa-
vorecido poderem receber serviços apropriados, em 2016, foram realizadas 4 sessões de troca de 
impressões e 17 horas de cursos de formação de “Serviços de Apoio Familiar a Crianças e Jovens 
em Crise”.

2.2 Serviços Principais

2.2.1 Pavilhão para a Família
Em resposta ao desenvolvimento social, foi criado pelo IAS um “Pavilhão para a Família” desti-
nado exclusivamente para famílias com crianças com idade inferior a 4 anos, tendo por objecti-
vo, por um lado, proporcionar um espaço de jogo e de aprendizagem, mais seguro e mais diversi-
ficado, e construir assim uma relação familiar mais harmoniosa, e por outro lado, criar uma boa 
atmosfera de cuidados infantis e fazer com que a sociedade preste mais atenção à respectiva 
responsabilidade. É espectável que o Pavilhão para a Família possa entrar em funcionamento no 
segundo semestre de 2017.

2.2.2 Avaliação dos Serviços de Creches
A fim de incentivar todas as creches subsidiadas a efectuarem a auto-avaliação e a elaborarem 
instruções destinadas à avaliação por terceiro, bem como melhorar o programa de avaliação dos 
serviços das creches, o IAS encarregou a Universidade de Macau de desenvolver continuamente 
a avaliação dos serviços de creches entre 2016 e 2018. Em 2016, 12 creches financiadas 
realizaram formação e auto-avaliação.

Sessão de Partilha e Cerimónia de Prémio da Avaliação dos Serviços de Creches

2.2.3 Acompanhamento do “Programa Piloto dos Serviços a Prestar aos Jovens Anónimos 
e com Vício pela Internet”
Em resposta às necessidades dos serviços a prestar aos jovens anónimos e com vício pela Internet, 
o IAS, mediante um programa piloto, apoiou as instituições de serviço social a desenvolverem 
serviços exclusivos. Em 2016, através da colecta de dados e realização de sessões por fases, foram 
observados e revistos constantemente o desenvolvimento e a execução do programa, de modo a 
avaliar e ajustar a eficácia e necessidade do programa.

2.2.4 Série de actividades para o Dia da Criança
Em conjunto com o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, a Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e o Instituto do Desporto, 
bem como vários outros departamentos governamentais e organizações não-governamentais, entre 
Maio e Junho, o IAS realizou uma série de actividades sob o tema de “Direitos das Crianças”, 
nomeadamente três grandes bazares co-organizados com três organizações não-governamentais, 
organização dos alunos do ensino primário para assistirem a espectáculos culturais e artísticos no 
Quartel da Taipa da Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, visita as 
crianças hospitalizadas no Dia Mundial das Crianças, com o objectivo, por um lado, chamar a 
atenção da sociedade sobre os direitos e o bem-estar das crianças, e por outro lado, estimular os 
encarregados de educação a celebrarem o festival em conjunto com os filhos. No total, foram 
registados mais de 9.800 participantes.

Visita das crianças hospitalizadas no Hospital Kiang Wu e atribuição de prendas

 

Foto dos Espectáculos Culturais e Artísticos dos Alunos de Ensino Primário com a Guarnição do Exército de 
Libertação do Povo Chinês
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

1. Serviços de Apoio a Indivíduos e Famílias

1.1 Trabalhos prioritários do ano

1.1.1 Optimização Contínua de Assistência Social

1.1.1.1 Dar atenção aos grupos vulneráveis e aumento da possibilidade de eliminação da 
pobreza
Com vista a responder da melhor forma às necessidades dos grupos sociais em situação 
vulnerável, foi concluído o estudo sobre a revisão do mecanismo de ajustamento do valor do 
risco social, de modo a manter um modelo de ajustamento que permite uma melhor protecção 
àqueles grupos e aumentar continuamente a possibilidade de eliminação da pobreza das 
famílias. Em 2016, 4456 famílias receberam o apoio pecuniário regular no valor total de 
250.000.000,00 patacas. Comparativamente ao ano anterior, registaram-se mais de 323 famílias, 
enquanto 391 famílias saíram da linha da pobreza após atribuição desse apoio.

1.1.1.2 Regularização do Projecto “A família conta contigo”
Os beneficiários das famílias apoiadas que se encontram em idade escolar (16 - 24), caso 
exerçam trabalhos remuneratórios durante as férias de Verão, entre Junho e Agosto, podem 
contribuir para o rendimento familiar, mas sem que os seus rendimentos sejam contabilizados 
para o total do rendimento da família. Para o efeito, foi lançado o projecto pioneiro de “A 
família conta contigo”, o qual pretende ser regularizado em 2016, de a modo que mais famílias 
apoiadas possam ter uma melhor protecção.

1.1.1.3 Regularização do "Programa de Apoio Alimentar de Curto Prazo"
A fim de salvaguardar a qualidade de vida das famílias semi-vulneráveis, o Programa de Apoio 
Alimentar de Curto Prazo, lançado pelo IAS e executado pelas instituições de serviço social, 
começou a entrar em funcionamento desde 2009, tendo por objectivo, mediante a assistência 
material, prestar serviços sociais mais diversificados. Após a devida avaliação, o Programa 
passou a ser um serviço regular. Durante o ano, 4099 pessoas beneficiaram com este programa, 
totalizando o valor de 11 milhões patacas. 

1.1.1.4 Aumento do Subsídio para Idosos e do Subsídio de Invalidez
Para partilhar o sucesso económico, o Governo da RAEM tem atribuído uma grande importância 
às necessidades de vida dos grupos vulneráveis. Em 2016, foi actualizado o valor do subsídio 
quer o subsídio para idosos quer o subsídio para as pessoas com deficiência, para 8000 patacas 
e 8000 e 16000 patacas respectivamente (de acordo com o grau de invalidez), o que representa 
um aumento de 6,67% face ao anterior valor. Em 2016, foi emitido um total de 580.000.000,00 
patacas para 73.719 casos de Subsídio para Idosos e 120.000.000,00 patacas para 11.416 casos 
de Subsídio de Invalidez.

1.1.1.5 Aumento do Subsídio Provisório de Invalidez
A fim de melhor salvaguardar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e resolver a 
questão de requerimento e de recepção do subsídio de invalidez, o Governo da RAEM decidiu 
prolongar as respectivas medidas provisórias até 31 de Dezembro de 2017. O subsídio 
provisório de invalidez é emitido pelo IAS para as pessoas que reúnem os requisitos necessári-
os. Em 2016, em coordenação com o ajustamento do subsídio do Fundo de Segurança Social, o 
valor mensal do subsídio provisório de invalidez foi actualizado para 3.450 patacas. Ao mesmo 
tempo, em conjunto com o Fundo de Segurança Social, foi estudado igualmente a possibilidade 
de fazer com que o subsídio passe a ser uma medida de longo prazo. Desde a implementação do 
plano, mais de 513 pessoas beneficiaram do subsídio no período compreendido entre Julho de 
2014 e Dezembro de 2016, totalizando o valor 45 milhões patacas.
 

1.1.2 Entrada em Vigor da “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”
A “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica” entrou em vigor em 5 de Outubro de 
2016. Antes disso, o Instituto de Acção Social, em conjunto com o Corpo de Polícia de Segu-
rança Pública, a Polícia Judiciária, os Serviços de Saúde, a Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais e o Instituto de Habitação, criou 
gradualmente um mecanismo de coordenação e uma Guia de Procedimentos para o Tratamento 
dos Casos de Violência Doméstica.

          Sessão de Mecanismo de Colaboração da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica

 

        Cerimónia de Inauguração do Mecanismo de Colaboração da Lei de 
Prevenção e Combate à Violência Doméstica

1.1.2.1 Implementação efectiva do mecanismo de tratamento de casos de família em risco
Em articulação com as estratégias dos três níveis de prevenção, foram constituídas a “Rede de 
Serviços de Apoio a Família em Risco” e a primeira “Equipa de Assistência à Família em Risco” 
pelo IAS em conjunto com as instituições particulares que actuam em diversas áreas, com vista 
a responder por 24 horas aos possíveis casos de família em risco na sociedade. A Linha de 
Serviços de Apoio à Família em Risco destina-se a atender à consulta e à comunicação dos casos 
suspeitos de violência doméstica, encaminhando os casos de baixo e médio risco para as instituições 
de serviço social. Além disso, mediante a realização das sessões de colaboração intersectorial, 
o IAS pretende, por um lado, fortalecer a capacidade das instituições de serviço social no que 
respeita ao tratamento dos casos de família em risco e, por outro lado, criar um mecanismo de 
tratamento mais profissional.  

1.1.2.2 Divulgações e Formações
Em conjunto com as instituições de serviço social, o IAS lançou uma série de actividades de 
divulgação com base na prevenção e combate à violência doméstica, inclusive a divulgação por 
multimédia, tendo por objectivo transmitir ao público as mensagens respeitantes à prevenção e 
combate à violência doméstica. Ao mesmo tempo, no total, foram realizados 81 cursos de 
formação e palestras de promoção de Direito destinados às pessoas profissionais, o que contou 
com mais de 4.798 participantes, incluindo profissionais e cidadãos comuns.

1.2 Serviços Principais

1.2.1 Criação da Plataforma de Dados das Mulheres e Crianças
A fim de reflectir a situação das mulheres e crianças em todas as áreas da sociedade e elaborar 
políticas e planos de serviços prospectivos, em 2016, foi concluída a melhoria da versão chinesa 
e a construção da versão portuguesa da Base de Dados das Mulheres de Macau. Além disso, de 
acordo com a classificação da Organização das Nações Unidas bem como a actualidade de 
Macau, foram colectados mais de 100 indicadores de dados respeitantes aos assuntos das 
crianças locais, com vista a preparar a construção da Base de Dados das Crianças de Macau, a 
qual será concluída em 2017.

1.2.2 Série de Actividades do “Mês da Família Feliz”
Para celebrar o Dia Internacional das Famílias que decorreu em 15 de Maio, entre 8 de Maio e 
19 de Junho, o IAS, em conjunto com mais de 30 instituições de serviços familiares e sociais, 
realizou uma série de actividades do “Mês da Família Feliz”, sob o tema “Criação de Uma 
Família Alegre e Construção de Uma Comunidade Harmoniosa”. Além disso, em colaboração 
com as instituições de serviço social, o IAS efectuou recrutamento de voluntários comunitários, 
com o objectivo de promover os serviços familiares e comunitários. No total, a série de activi-
dades contou com mais de 11.500 participantes.

Representantes do IAS e das Instituições Particulares na Cerimónia de Inauguração da série de 
Actividades do “Mês da Família Feliz”

 

2. Serviços de Apoio a Crianças e Jovens

2.1 Trabalhos Prioritários do Ano

2.1.1 Desenvolvimento do Projecto de Construção de Creches
Em resposta ao crescimento demográfico, o IAS tomou uma série de medidas para satisfazer a 
procura de vagas nas creches, incluindo a construção de novas creches e expansão das creches 
existentes. Durante 2016, a obra da Creche Kao Yip (Doca de Lam Mau) ficou concluída e 
começou a entrar em funcionamento, enquanto a Creche Tung Sin Tong V foi expandida para ter 
mais vagas.

Em 2016, 51 creches entraram em funcionamento, incluindo 34 creches subsidiadas e 17 creches 
não subsidiadas. Além disso, as obras da Creche “A Abelhinha” da Associação Geral das 
Mulheres de Macau e da Creche S. João da Obra das Mães (Campus da UM) também se encon-
tram na fase final, podendo as duas entrar em funcionamento em 2017.

2.1.2 Construção da “Plataforma de Coordenação Profissional da Equipa de Trabalho dos 
Jovens Comunitários”

A fim de reforçar o contacto entre as equipas comunitárias de jovens, promover a eficácia e o 
nível profissional dos serviços e permitir a mais crianças e jovens que vivem em ambiente desfa-
vorecido poderem receber serviços apropriados, em 2016, foram realizadas 4 sessões de troca de 
impressões e 17 horas de cursos de formação de “Serviços de Apoio Familiar a Crianças e Jovens 
em Crise”.

2.2 Serviços Principais

2.2.1 Pavilhão para a Família
Em resposta ao desenvolvimento social, foi criado pelo IAS um “Pavilhão para a Família” desti-
nado exclusivamente para famílias com crianças com idade inferior a 4 anos, tendo por objecti-
vo, por um lado, proporcionar um espaço de jogo e de aprendizagem, mais seguro e mais diversi-
ficado, e construir assim uma relação familiar mais harmoniosa, e por outro lado, criar uma boa 
atmosfera de cuidados infantis e fazer com que a sociedade preste mais atenção à respectiva 
responsabilidade. É espectável que o Pavilhão para a Família possa entrar em funcionamento no 
segundo semestre de 2017.

2.2.2 Avaliação dos Serviços de Creches
A fim de incentivar todas as creches subsidiadas a efectuarem a auto-avaliação e a elaborarem 
instruções destinadas à avaliação por terceiro, bem como melhorar o programa de avaliação dos 
serviços das creches, o IAS encarregou a Universidade de Macau de desenvolver continuamente 
a avaliação dos serviços de creches entre 2016 e 2018. Em 2016, 12 creches financiadas 
realizaram formação e auto-avaliação.

Sessão de Partilha e Cerimónia de Prémio da Avaliação dos Serviços de Creches

2.2.3 Acompanhamento do “Programa Piloto dos Serviços a Prestar aos Jovens Anónimos 
e com Vício pela Internet”
Em resposta às necessidades dos serviços a prestar aos jovens anónimos e com vício pela Internet, 
o IAS, mediante um programa piloto, apoiou as instituições de serviço social a desenvolverem 
serviços exclusivos. Em 2016, através da colecta de dados e realização de sessões por fases, foram 
observados e revistos constantemente o desenvolvimento e a execução do programa, de modo a 
avaliar e ajustar a eficácia e necessidade do programa.

2.2.4 Série de actividades para o Dia da Criança
Em conjunto com o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, a Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e o Instituto do Desporto, 
bem como vários outros departamentos governamentais e organizações não-governamentais, entre 
Maio e Junho, o IAS realizou uma série de actividades sob o tema de “Direitos das Crianças”, 
nomeadamente três grandes bazares co-organizados com três organizações não-governamentais, 
organização dos alunos do ensino primário para assistirem a espectáculos culturais e artísticos no 
Quartel da Taipa da Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, visita as 
crianças hospitalizadas no Dia Mundial das Crianças, com o objectivo, por um lado, chamar a 
atenção da sociedade sobre os direitos e o bem-estar das crianças, e por outro lado, estimular os 
encarregados de educação a celebrarem o festival em conjunto com os filhos. No total, foram 
registados mais de 9.800 participantes.

Visita das crianças hospitalizadas no Hospital Kiang Wu e atribuição de prendas

 

Foto dos Espectáculos Culturais e Artísticos dos Alunos de Ensino Primário com a Guarnição do Exército de 
Libertação do Povo Chinês
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

1. Serviços de Apoio a Indivíduos e Famílias

1.1 Trabalhos prioritários do ano

1.1.1 Optimização Contínua de Assistência Social

1.1.1.1 Dar atenção aos grupos vulneráveis e aumento da possibilidade de eliminação da 
pobreza
Com vista a responder da melhor forma às necessidades dos grupos sociais em situação 
vulnerável, foi concluído o estudo sobre a revisão do mecanismo de ajustamento do valor do 
risco social, de modo a manter um modelo de ajustamento que permite uma melhor protecção 
àqueles grupos e aumentar continuamente a possibilidade de eliminação da pobreza das 
famílias. Em 2016, 4456 famílias receberam o apoio pecuniário regular no valor total de 
250.000.000,00 patacas. Comparativamente ao ano anterior, registaram-se mais de 323 famílias, 
enquanto 391 famílias saíram da linha da pobreza após atribuição desse apoio.

1.1.1.2 Regularização do Projecto “A família conta contigo”
Os beneficiários das famílias apoiadas que se encontram em idade escolar (16 - 24), caso 
exerçam trabalhos remuneratórios durante as férias de Verão, entre Junho e Agosto, podem 
contribuir para o rendimento familiar, mas sem que os seus rendimentos sejam contabilizados 
para o total do rendimento da família. Para o efeito, foi lançado o projecto pioneiro de “A 
família conta contigo”, o qual pretende ser regularizado em 2016, de a modo que mais famílias 
apoiadas possam ter uma melhor protecção.

1.1.1.3 Regularização do "Programa de Apoio Alimentar de Curto Prazo"
A fim de salvaguardar a qualidade de vida das famílias semi-vulneráveis, o Programa de Apoio 
Alimentar de Curto Prazo, lançado pelo IAS e executado pelas instituições de serviço social, 
começou a entrar em funcionamento desde 2009, tendo por objectivo, mediante a assistência 
material, prestar serviços sociais mais diversificados. Após a devida avaliação, o Programa 
passou a ser um serviço regular. Durante o ano, 4099 pessoas beneficiaram com este programa, 
totalizando o valor de 11 milhões patacas. 

1.1.1.4 Aumento do Subsídio para Idosos e do Subsídio de Invalidez
Para partilhar o sucesso económico, o Governo da RAEM tem atribuído uma grande importância 
às necessidades de vida dos grupos vulneráveis. Em 2016, foi actualizado o valor do subsídio 
quer o subsídio para idosos quer o subsídio para as pessoas com deficiência, para 8000 patacas 
e 8000 e 16000 patacas respectivamente (de acordo com o grau de invalidez), o que representa 
um aumento de 6,67% face ao anterior valor. Em 2016, foi emitido um total de 580.000.000,00 
patacas para 73.719 casos de Subsídio para Idosos e 120.000.000,00 patacas para 11.416 casos 
de Subsídio de Invalidez.

1.1.1.5 Aumento do Subsídio Provisório de Invalidez
A fim de melhor salvaguardar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e resolver a 
questão de requerimento e de recepção do subsídio de invalidez, o Governo da RAEM decidiu 
prolongar as respectivas medidas provisórias até 31 de Dezembro de 2017. O subsídio 
provisório de invalidez é emitido pelo IAS para as pessoas que reúnem os requisitos necessári-
os. Em 2016, em coordenação com o ajustamento do subsídio do Fundo de Segurança Social, o 
valor mensal do subsídio provisório de invalidez foi actualizado para 3.450 patacas. Ao mesmo 
tempo, em conjunto com o Fundo de Segurança Social, foi estudado igualmente a possibilidade 
de fazer com que o subsídio passe a ser uma medida de longo prazo. Desde a implementação do 
plano, mais de 513 pessoas beneficiaram do subsídio no período compreendido entre Julho de 
2014 e Dezembro de 2016, totalizando o valor 45 milhões patacas.
 

1.1.2 Entrada em Vigor da “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”
A “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica” entrou em vigor em 5 de Outubro de 
2016. Antes disso, o Instituto de Acção Social, em conjunto com o Corpo de Polícia de Segu-
rança Pública, a Polícia Judiciária, os Serviços de Saúde, a Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais e o Instituto de Habitação, criou 
gradualmente um mecanismo de coordenação e uma Guia de Procedimentos para o Tratamento 
dos Casos de Violência Doméstica.

          Sessão de Mecanismo de Colaboração da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica

 

        Cerimónia de Inauguração do Mecanismo de Colaboração da Lei de 
Prevenção e Combate à Violência Doméstica

1.1.2.1 Implementação efectiva do mecanismo de tratamento de casos de família em risco
Em articulação com as estratégias dos três níveis de prevenção, foram constituídas a “Rede de 
Serviços de Apoio a Família em Risco” e a primeira “Equipa de Assistência à Família em Risco” 
pelo IAS em conjunto com as instituições particulares que actuam em diversas áreas, com vista 
a responder por 24 horas aos possíveis casos de família em risco na sociedade. A Linha de 
Serviços de Apoio à Família em Risco destina-se a atender à consulta e à comunicação dos casos 
suspeitos de violência doméstica, encaminhando os casos de baixo e médio risco para as instituições 
de serviço social. Além disso, mediante a realização das sessões de colaboração intersectorial, 
o IAS pretende, por um lado, fortalecer a capacidade das instituições de serviço social no que 
respeita ao tratamento dos casos de família em risco e, por outro lado, criar um mecanismo de 
tratamento mais profissional.  

1.1.2.2 Divulgações e Formações
Em conjunto com as instituições de serviço social, o IAS lançou uma série de actividades de 
divulgação com base na prevenção e combate à violência doméstica, inclusive a divulgação por 
multimédia, tendo por objectivo transmitir ao público as mensagens respeitantes à prevenção e 
combate à violência doméstica. Ao mesmo tempo, no total, foram realizados 81 cursos de 
formação e palestras de promoção de Direito destinados às pessoas profissionais, o que contou 
com mais de 4.798 participantes, incluindo profissionais e cidadãos comuns.

1.2 Serviços Principais

1.2.1 Criação da Plataforma de Dados das Mulheres e Crianças
A fim de reflectir a situação das mulheres e crianças em todas as áreas da sociedade e elaborar 
políticas e planos de serviços prospectivos, em 2016, foi concluída a melhoria da versão chinesa 
e a construção da versão portuguesa da Base de Dados das Mulheres de Macau. Além disso, de 
acordo com a classificação da Organização das Nações Unidas bem como a actualidade de 
Macau, foram colectados mais de 100 indicadores de dados respeitantes aos assuntos das 
crianças locais, com vista a preparar a construção da Base de Dados das Crianças de Macau, a 
qual será concluída em 2017.

1.2.2 Série de Actividades do “Mês da Família Feliz”
Para celebrar o Dia Internacional das Famílias que decorreu em 15 de Maio, entre 8 de Maio e 
19 de Junho, o IAS, em conjunto com mais de 30 instituições de serviços familiares e sociais, 
realizou uma série de actividades do “Mês da Família Feliz”, sob o tema “Criação de Uma 
Família Alegre e Construção de Uma Comunidade Harmoniosa”. Além disso, em colaboração 
com as instituições de serviço social, o IAS efectuou recrutamento de voluntários comunitários, 
com o objectivo de promover os serviços familiares e comunitários. No total, a série de activi-
dades contou com mais de 11.500 participantes.

Representantes do IAS e das Instituições Particulares na Cerimónia de Inauguração da série de 
Actividades do “Mês da Família Feliz”

 

2. Serviços de Apoio a Crianças e Jovens

2.1 Trabalhos Prioritários do Ano

2.1.1 Desenvolvimento do Projecto de Construção de Creches
Em resposta ao crescimento demográfico, o IAS tomou uma série de medidas para satisfazer a 
procura de vagas nas creches, incluindo a construção de novas creches e expansão das creches 
existentes. Durante 2016, a obra da Creche Kao Yip (Doca de Lam Mau) ficou concluída e 
começou a entrar em funcionamento, enquanto a Creche Tung Sin Tong V foi expandida para ter 
mais vagas.

Em 2016, 51 creches entraram em funcionamento, incluindo 34 creches subsidiadas e 17 creches 
não subsidiadas. Além disso, as obras da Creche “A Abelhinha” da Associação Geral das 
Mulheres de Macau e da Creche S. João da Obra das Mães (Campus da UM) também se encon-
tram na fase final, podendo as duas entrar em funcionamento em 2017.

2.1.2 Construção da “Plataforma de Coordenação Profissional da Equipa de Trabalho dos 
Jovens Comunitários”

A fim de reforçar o contacto entre as equipas comunitárias de jovens, promover a eficácia e o 
nível profissional dos serviços e permitir a mais crianças e jovens que vivem em ambiente desfa-
vorecido poderem receber serviços apropriados, em 2016, foram realizadas 4 sessões de troca de 
impressões e 17 horas de cursos de formação de “Serviços de Apoio Familiar a Crianças e Jovens 
em Crise”.

2.2 Serviços Principais

2.2.1 Pavilhão para a Família
Em resposta ao desenvolvimento social, foi criado pelo IAS um “Pavilhão para a Família” desti-
nado exclusivamente para famílias com crianças com idade inferior a 4 anos, tendo por objecti-
vo, por um lado, proporcionar um espaço de jogo e de aprendizagem, mais seguro e mais diversi-
ficado, e construir assim uma relação familiar mais harmoniosa, e por outro lado, criar uma boa 
atmosfera de cuidados infantis e fazer com que a sociedade preste mais atenção à respectiva 
responsabilidade. É espectável que o Pavilhão para a Família possa entrar em funcionamento no 
segundo semestre de 2017.

2.2.2 Avaliação dos Serviços de Creches
A fim de incentivar todas as creches subsidiadas a efectuarem a auto-avaliação e a elaborarem 
instruções destinadas à avaliação por terceiro, bem como melhorar o programa de avaliação dos 
serviços das creches, o IAS encarregou a Universidade de Macau de desenvolver continuamente 
a avaliação dos serviços de creches entre 2016 e 2018. Em 2016, 12 creches financiadas 
realizaram formação e auto-avaliação.

Sessão de Partilha e Cerimónia de Prémio da Avaliação dos Serviços de Creches

2.2.3 Acompanhamento do “Programa Piloto dos Serviços a Prestar aos Jovens Anónimos 
e com Vício pela Internet”
Em resposta às necessidades dos serviços a prestar aos jovens anónimos e com vício pela Internet, 
o IAS, mediante um programa piloto, apoiou as instituições de serviço social a desenvolverem 
serviços exclusivos. Em 2016, através da colecta de dados e realização de sessões por fases, foram 
observados e revistos constantemente o desenvolvimento e a execução do programa, de modo a 
avaliar e ajustar a eficácia e necessidade do programa.

2.2.4 Série de actividades para o Dia da Criança
Em conjunto com o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, a Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e o Instituto do Desporto, 
bem como vários outros departamentos governamentais e organizações não-governamentais, entre 
Maio e Junho, o IAS realizou uma série de actividades sob o tema de “Direitos das Crianças”, 
nomeadamente três grandes bazares co-organizados com três organizações não-governamentais, 
organização dos alunos do ensino primário para assistirem a espectáculos culturais e artísticos no 
Quartel da Taipa da Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, visita as 
crianças hospitalizadas no Dia Mundial das Crianças, com o objectivo, por um lado, chamar a 
atenção da sociedade sobre os direitos e o bem-estar das crianças, e por outro lado, estimular os 
encarregados de educação a celebrarem o festival em conjunto com os filhos. No total, foram 
registados mais de 9.800 participantes.

Visita das crianças hospitalizadas no Hospital Kiang Wu e atribuição de prendas

 

Foto dos Espectáculos Culturais e Artísticos dos Alunos de Ensino Primário com a Guarnição do Exército de 
Libertação do Povo Chinês
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

1. Serviços de Apoio a Indivíduos e Famílias

1.1 Trabalhos prioritários do ano

1.1.1 Optimização Contínua de Assistência Social

1.1.1.1 Dar atenção aos grupos vulneráveis e aumento da possibilidade de eliminação da 
pobreza
Com vista a responder da melhor forma às necessidades dos grupos sociais em situação 
vulnerável, foi concluído o estudo sobre a revisão do mecanismo de ajustamento do valor do 
risco social, de modo a manter um modelo de ajustamento que permite uma melhor protecção 
àqueles grupos e aumentar continuamente a possibilidade de eliminação da pobreza das 
famílias. Em 2016, 4456 famílias receberam o apoio pecuniário regular no valor total de 
250.000.000,00 patacas. Comparativamente ao ano anterior, registaram-se mais de 323 famílias, 
enquanto 391 famílias saíram da linha da pobreza após atribuição desse apoio.

1.1.1.2 Regularização do Projecto “A família conta contigo”
Os beneficiários das famílias apoiadas que se encontram em idade escolar (16 - 24), caso 
exerçam trabalhos remuneratórios durante as férias de Verão, entre Junho e Agosto, podem 
contribuir para o rendimento familiar, mas sem que os seus rendimentos sejam contabilizados 
para o total do rendimento da família. Para o efeito, foi lançado o projecto pioneiro de “A 
família conta contigo”, o qual pretende ser regularizado em 2016, de a modo que mais famílias 
apoiadas possam ter uma melhor protecção.

1.1.1.3 Regularização do "Programa de Apoio Alimentar de Curto Prazo"
A fim de salvaguardar a qualidade de vida das famílias semi-vulneráveis, o Programa de Apoio 
Alimentar de Curto Prazo, lançado pelo IAS e executado pelas instituições de serviço social, 
começou a entrar em funcionamento desde 2009, tendo por objectivo, mediante a assistência 
material, prestar serviços sociais mais diversificados. Após a devida avaliação, o Programa 
passou a ser um serviço regular. Durante o ano, 4099 pessoas beneficiaram com este programa, 
totalizando o valor de 11 milhões patacas. 

1.1.1.4 Aumento do Subsídio para Idosos e do Subsídio de Invalidez
Para partilhar o sucesso económico, o Governo da RAEM tem atribuído uma grande importância 
às necessidades de vida dos grupos vulneráveis. Em 2016, foi actualizado o valor do subsídio 
quer o subsídio para idosos quer o subsídio para as pessoas com deficiência, para 8000 patacas 
e 8000 e 16000 patacas respectivamente (de acordo com o grau de invalidez), o que representa 
um aumento de 6,67% face ao anterior valor. Em 2016, foi emitido um total de 580.000.000,00 
patacas para 73.719 casos de Subsídio para Idosos e 120.000.000,00 patacas para 11.416 casos 
de Subsídio de Invalidez.

1.1.1.5 Aumento do Subsídio Provisório de Invalidez
A fim de melhor salvaguardar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e resolver a 
questão de requerimento e de recepção do subsídio de invalidez, o Governo da RAEM decidiu 
prolongar as respectivas medidas provisórias até 31 de Dezembro de 2017. O subsídio 
provisório de invalidez é emitido pelo IAS para as pessoas que reúnem os requisitos necessári-
os. Em 2016, em coordenação com o ajustamento do subsídio do Fundo de Segurança Social, o 
valor mensal do subsídio provisório de invalidez foi actualizado para 3.450 patacas. Ao mesmo 
tempo, em conjunto com o Fundo de Segurança Social, foi estudado igualmente a possibilidade 
de fazer com que o subsídio passe a ser uma medida de longo prazo. Desde a implementação do 
plano, mais de 513 pessoas beneficiaram do subsídio no período compreendido entre Julho de 
2014 e Dezembro de 2016, totalizando o valor 45 milhões patacas.
 

1.1.2 Entrada em Vigor da “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”
A “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica” entrou em vigor em 5 de Outubro de 
2016. Antes disso, o Instituto de Acção Social, em conjunto com o Corpo de Polícia de Segu-
rança Pública, a Polícia Judiciária, os Serviços de Saúde, a Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais e o Instituto de Habitação, criou 
gradualmente um mecanismo de coordenação e uma Guia de Procedimentos para o Tratamento 
dos Casos de Violência Doméstica.

          Sessão de Mecanismo de Colaboração da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica

 

        Cerimónia de Inauguração do Mecanismo de Colaboração da Lei de 
Prevenção e Combate à Violência Doméstica

1.1.2.1 Implementação efectiva do mecanismo de tratamento de casos de família em risco
Em articulação com as estratégias dos três níveis de prevenção, foram constituídas a “Rede de 
Serviços de Apoio a Família em Risco” e a primeira “Equipa de Assistência à Família em Risco” 
pelo IAS em conjunto com as instituições particulares que actuam em diversas áreas, com vista 
a responder por 24 horas aos possíveis casos de família em risco na sociedade. A Linha de 
Serviços de Apoio à Família em Risco destina-se a atender à consulta e à comunicação dos casos 
suspeitos de violência doméstica, encaminhando os casos de baixo e médio risco para as instituições 
de serviço social. Além disso, mediante a realização das sessões de colaboração intersectorial, 
o IAS pretende, por um lado, fortalecer a capacidade das instituições de serviço social no que 
respeita ao tratamento dos casos de família em risco e, por outro lado, criar um mecanismo de 
tratamento mais profissional.  

1.1.2.2 Divulgações e Formações
Em conjunto com as instituições de serviço social, o IAS lançou uma série de actividades de 
divulgação com base na prevenção e combate à violência doméstica, inclusive a divulgação por 
multimédia, tendo por objectivo transmitir ao público as mensagens respeitantes à prevenção e 
combate à violência doméstica. Ao mesmo tempo, no total, foram realizados 81 cursos de 
formação e palestras de promoção de Direito destinados às pessoas profissionais, o que contou 
com mais de 4.798 participantes, incluindo profissionais e cidadãos comuns.

1.2 Serviços Principais

1.2.1 Criação da Plataforma de Dados das Mulheres e Crianças
A fim de reflectir a situação das mulheres e crianças em todas as áreas da sociedade e elaborar 
políticas e planos de serviços prospectivos, em 2016, foi concluída a melhoria da versão chinesa 
e a construção da versão portuguesa da Base de Dados das Mulheres de Macau. Além disso, de 
acordo com a classificação da Organização das Nações Unidas bem como a actualidade de 
Macau, foram colectados mais de 100 indicadores de dados respeitantes aos assuntos das 
crianças locais, com vista a preparar a construção da Base de Dados das Crianças de Macau, a 
qual será concluída em 2017.

1.2.2 Série de Actividades do “Mês da Família Feliz”
Para celebrar o Dia Internacional das Famílias que decorreu em 15 de Maio, entre 8 de Maio e 
19 de Junho, o IAS, em conjunto com mais de 30 instituições de serviços familiares e sociais, 
realizou uma série de actividades do “Mês da Família Feliz”, sob o tema “Criação de Uma 
Família Alegre e Construção de Uma Comunidade Harmoniosa”. Além disso, em colaboração 
com as instituições de serviço social, o IAS efectuou recrutamento de voluntários comunitários, 
com o objectivo de promover os serviços familiares e comunitários. No total, a série de activi-
dades contou com mais de 11.500 participantes.

Representantes do IAS e das Instituições Particulares na Cerimónia de Inauguração da série de 
Actividades do “Mês da Família Feliz”

 

2. Serviços de Apoio a Crianças e Jovens

2.1 Trabalhos Prioritários do Ano

2.1.1 Desenvolvimento do Projecto de Construção de Creches
Em resposta ao crescimento demográfico, o IAS tomou uma série de medidas para satisfazer a 
procura de vagas nas creches, incluindo a construção de novas creches e expansão das creches 
existentes. Durante 2016, a obra da Creche Kao Yip (Doca de Lam Mau) ficou concluída e 
começou a entrar em funcionamento, enquanto a Creche Tung Sin Tong V foi expandida para ter 
mais vagas.

Em 2016, 51 creches entraram em funcionamento, incluindo 34 creches subsidiadas e 17 creches 
não subsidiadas. Além disso, as obras da Creche “A Abelhinha” da Associação Geral das 
Mulheres de Macau e da Creche S. João da Obra das Mães (Campus da UM) também se encon-
tram na fase final, podendo as duas entrar em funcionamento em 2017.

2.1.2 Construção da “Plataforma de Coordenação Profissional da Equipa de Trabalho dos 
Jovens Comunitários”

A fim de reforçar o contacto entre as equipas comunitárias de jovens, promover a eficácia e o 
nível profissional dos serviços e permitir a mais crianças e jovens que vivem em ambiente desfa-
vorecido poderem receber serviços apropriados, em 2016, foram realizadas 4 sessões de troca de 
impressões e 17 horas de cursos de formação de “Serviços de Apoio Familiar a Crianças e Jovens 
em Crise”.

2.2 Serviços Principais

2.2.1 Pavilhão para a Família
Em resposta ao desenvolvimento social, foi criado pelo IAS um “Pavilhão para a Família” desti-
nado exclusivamente para famílias com crianças com idade inferior a 4 anos, tendo por objecti-
vo, por um lado, proporcionar um espaço de jogo e de aprendizagem, mais seguro e mais diversi-
ficado, e construir assim uma relação familiar mais harmoniosa, e por outro lado, criar uma boa 
atmosfera de cuidados infantis e fazer com que a sociedade preste mais atenção à respectiva 
responsabilidade. É espectável que o Pavilhão para a Família possa entrar em funcionamento no 
segundo semestre de 2017.

2.2.2 Avaliação dos Serviços de Creches
A fim de incentivar todas as creches subsidiadas a efectuarem a auto-avaliação e a elaborarem 
instruções destinadas à avaliação por terceiro, bem como melhorar o programa de avaliação dos 
serviços das creches, o IAS encarregou a Universidade de Macau de desenvolver continuamente 
a avaliação dos serviços de creches entre 2016 e 2018. Em 2016, 12 creches financiadas 
realizaram formação e auto-avaliação.

Sessão de Partilha e Cerimónia de Prémio da Avaliação dos Serviços de Creches

2.2.3 Acompanhamento do “Programa Piloto dos Serviços a Prestar aos Jovens Anónimos 
e com Vício pela Internet”
Em resposta às necessidades dos serviços a prestar aos jovens anónimos e com vício pela Internet, 
o IAS, mediante um programa piloto, apoiou as instituições de serviço social a desenvolverem 
serviços exclusivos. Em 2016, através da colecta de dados e realização de sessões por fases, foram 
observados e revistos constantemente o desenvolvimento e a execução do programa, de modo a 
avaliar e ajustar a eficácia e necessidade do programa.

2.2.4 Série de actividades para o Dia da Criança
Em conjunto com o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, a Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e o Instituto do Desporto, 
bem como vários outros departamentos governamentais e organizações não-governamentais, entre 
Maio e Junho, o IAS realizou uma série de actividades sob o tema de “Direitos das Crianças”, 
nomeadamente três grandes bazares co-organizados com três organizações não-governamentais, 
organização dos alunos do ensino primário para assistirem a espectáculos culturais e artísticos no 
Quartel da Taipa da Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, visita as 
crianças hospitalizadas no Dia Mundial das Crianças, com o objectivo, por um lado, chamar a 
atenção da sociedade sobre os direitos e o bem-estar das crianças, e por outro lado, estimular os 
encarregados de educação a celebrarem o festival em conjunto com os filhos. No total, foram 
registados mais de 9.800 participantes.

Visita das crianças hospitalizadas no Hospital Kiang Wu e atribuição de prendas

 

Foto dos Espectáculos Culturais e Artísticos dos Alunos de Ensino Primário com a Guarnição do Exército de 
Libertação do Povo Chinês
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

1. Serviços de Apoio a Indivíduos e Famílias

1.1 Trabalhos prioritários do ano

1.1.1 Optimização Contínua de Assistência Social

1.1.1.1 Dar atenção aos grupos vulneráveis e aumento da possibilidade de eliminação da 
pobreza
Com vista a responder da melhor forma às necessidades dos grupos sociais em situação 
vulnerável, foi concluído o estudo sobre a revisão do mecanismo de ajustamento do valor do 
risco social, de modo a manter um modelo de ajustamento que permite uma melhor protecção 
àqueles grupos e aumentar continuamente a possibilidade de eliminação da pobreza das 
famílias. Em 2016, 4456 famílias receberam o apoio pecuniário regular no valor total de 
250.000.000,00 patacas. Comparativamente ao ano anterior, registaram-se mais de 323 famílias, 
enquanto 391 famílias saíram da linha da pobreza após atribuição desse apoio.

1.1.1.2 Regularização do Projecto “A família conta contigo”
Os beneficiários das famílias apoiadas que se encontram em idade escolar (16 - 24), caso 
exerçam trabalhos remuneratórios durante as férias de Verão, entre Junho e Agosto, podem 
contribuir para o rendimento familiar, mas sem que os seus rendimentos sejam contabilizados 
para o total do rendimento da família. Para o efeito, foi lançado o projecto pioneiro de “A 
família conta contigo”, o qual pretende ser regularizado em 2016, de a modo que mais famílias 
apoiadas possam ter uma melhor protecção.

1.1.1.3 Regularização do "Programa de Apoio Alimentar de Curto Prazo"
A fim de salvaguardar a qualidade de vida das famílias semi-vulneráveis, o Programa de Apoio 
Alimentar de Curto Prazo, lançado pelo IAS e executado pelas instituições de serviço social, 
começou a entrar em funcionamento desde 2009, tendo por objectivo, mediante a assistência 
material, prestar serviços sociais mais diversificados. Após a devida avaliação, o Programa 
passou a ser um serviço regular. Durante o ano, 4099 pessoas beneficiaram com este programa, 
totalizando o valor de 11 milhões patacas. 

1.1.1.4 Aumento do Subsídio para Idosos e do Subsídio de Invalidez
Para partilhar o sucesso económico, o Governo da RAEM tem atribuído uma grande importância 
às necessidades de vida dos grupos vulneráveis. Em 2016, foi actualizado o valor do subsídio 
quer o subsídio para idosos quer o subsídio para as pessoas com deficiência, para 8000 patacas 
e 8000 e 16000 patacas respectivamente (de acordo com o grau de invalidez), o que representa 
um aumento de 6,67% face ao anterior valor. Em 2016, foi emitido um total de 580.000.000,00 
patacas para 73.719 casos de Subsídio para Idosos e 120.000.000,00 patacas para 11.416 casos 
de Subsídio de Invalidez.

1.1.1.5 Aumento do Subsídio Provisório de Invalidez
A fim de melhor salvaguardar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e resolver a 
questão de requerimento e de recepção do subsídio de invalidez, o Governo da RAEM decidiu 
prolongar as respectivas medidas provisórias até 31 de Dezembro de 2017. O subsídio 
provisório de invalidez é emitido pelo IAS para as pessoas que reúnem os requisitos necessári-
os. Em 2016, em coordenação com o ajustamento do subsídio do Fundo de Segurança Social, o 
valor mensal do subsídio provisório de invalidez foi actualizado para 3.450 patacas. Ao mesmo 
tempo, em conjunto com o Fundo de Segurança Social, foi estudado igualmente a possibilidade 
de fazer com que o subsídio passe a ser uma medida de longo prazo. Desde a implementação do 
plano, mais de 513 pessoas beneficiaram do subsídio no período compreendido entre Julho de 
2014 e Dezembro de 2016, totalizando o valor 45 milhões patacas.
 

1.1.2 Entrada em Vigor da “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”
A “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica” entrou em vigor em 5 de Outubro de 
2016. Antes disso, o Instituto de Acção Social, em conjunto com o Corpo de Polícia de Segu-
rança Pública, a Polícia Judiciária, os Serviços de Saúde, a Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais e o Instituto de Habitação, criou 
gradualmente um mecanismo de coordenação e uma Guia de Procedimentos para o Tratamento 
dos Casos de Violência Doméstica.

          Sessão de Mecanismo de Colaboração da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica

 

        Cerimónia de Inauguração do Mecanismo de Colaboração da Lei de 
Prevenção e Combate à Violência Doméstica

1.1.2.1 Implementação efectiva do mecanismo de tratamento de casos de família em risco
Em articulação com as estratégias dos três níveis de prevenção, foram constituídas a “Rede de 
Serviços de Apoio a Família em Risco” e a primeira “Equipa de Assistência à Família em Risco” 
pelo IAS em conjunto com as instituições particulares que actuam em diversas áreas, com vista 
a responder por 24 horas aos possíveis casos de família em risco na sociedade. A Linha de 
Serviços de Apoio à Família em Risco destina-se a atender à consulta e à comunicação dos casos 
suspeitos de violência doméstica, encaminhando os casos de baixo e médio risco para as instituições 
de serviço social. Além disso, mediante a realização das sessões de colaboração intersectorial, 
o IAS pretende, por um lado, fortalecer a capacidade das instituições de serviço social no que 
respeita ao tratamento dos casos de família em risco e, por outro lado, criar um mecanismo de 
tratamento mais profissional.  

1.1.2.2 Divulgações e Formações
Em conjunto com as instituições de serviço social, o IAS lançou uma série de actividades de 
divulgação com base na prevenção e combate à violência doméstica, inclusive a divulgação por 
multimédia, tendo por objectivo transmitir ao público as mensagens respeitantes à prevenção e 
combate à violência doméstica. Ao mesmo tempo, no total, foram realizados 81 cursos de 
formação e palestras de promoção de Direito destinados às pessoas profissionais, o que contou 
com mais de 4.798 participantes, incluindo profissionais e cidadãos comuns.

1.2 Serviços Principais

1.2.1 Criação da Plataforma de Dados das Mulheres e Crianças
A fim de reflectir a situação das mulheres e crianças em todas as áreas da sociedade e elaborar 
políticas e planos de serviços prospectivos, em 2016, foi concluída a melhoria da versão chinesa 
e a construção da versão portuguesa da Base de Dados das Mulheres de Macau. Além disso, de 
acordo com a classificação da Organização das Nações Unidas bem como a actualidade de 
Macau, foram colectados mais de 100 indicadores de dados respeitantes aos assuntos das 
crianças locais, com vista a preparar a construção da Base de Dados das Crianças de Macau, a 
qual será concluída em 2017.

1.2.2 Série de Actividades do “Mês da Família Feliz”
Para celebrar o Dia Internacional das Famílias que decorreu em 15 de Maio, entre 8 de Maio e 
19 de Junho, o IAS, em conjunto com mais de 30 instituições de serviços familiares e sociais, 
realizou uma série de actividades do “Mês da Família Feliz”, sob o tema “Criação de Uma 
Família Alegre e Construção de Uma Comunidade Harmoniosa”. Além disso, em colaboração 
com as instituições de serviço social, o IAS efectuou recrutamento de voluntários comunitários, 
com o objectivo de promover os serviços familiares e comunitários. No total, a série de activi-
dades contou com mais de 11.500 participantes.

Representantes do IAS e das Instituições Particulares na Cerimónia de Inauguração da série de 
Actividades do “Mês da Família Feliz”

 

2. Serviços de Apoio a Crianças e Jovens

2.1 Trabalhos Prioritários do Ano

2.1.1 Desenvolvimento do Projecto de Construção de Creches
Em resposta ao crescimento demográfico, o IAS tomou uma série de medidas para satisfazer a 
procura de vagas nas creches, incluindo a construção de novas creches e expansão das creches 
existentes. Durante 2016, a obra da Creche Kao Yip (Doca de Lam Mau) ficou concluída e 
começou a entrar em funcionamento, enquanto a Creche Tung Sin Tong V foi expandida para ter 
mais vagas.

Em 2016, 51 creches entraram em funcionamento, incluindo 34 creches subsidiadas e 17 creches 
não subsidiadas. Além disso, as obras da Creche “A Abelhinha” da Associação Geral das 
Mulheres de Macau e da Creche S. João da Obra das Mães (Campus da UM) também se encon-
tram na fase final, podendo as duas entrar em funcionamento em 2017.

2.1.2 Construção da “Plataforma de Coordenação Profissional da Equipa de Trabalho dos 
Jovens Comunitários”

A fim de reforçar o contacto entre as equipas comunitárias de jovens, promover a eficácia e o 
nível profissional dos serviços e permitir a mais crianças e jovens que vivem em ambiente desfa-
vorecido poderem receber serviços apropriados, em 2016, foram realizadas 4 sessões de troca de 
impressões e 17 horas de cursos de formação de “Serviços de Apoio Familiar a Crianças e Jovens 
em Crise”.

2.2 Serviços Principais

2.2.1 Pavilhão para a Família
Em resposta ao desenvolvimento social, foi criado pelo IAS um “Pavilhão para a Família” desti-
nado exclusivamente para famílias com crianças com idade inferior a 4 anos, tendo por objecti-
vo, por um lado, proporcionar um espaço de jogo e de aprendizagem, mais seguro e mais diversi-
ficado, e construir assim uma relação familiar mais harmoniosa, e por outro lado, criar uma boa 
atmosfera de cuidados infantis e fazer com que a sociedade preste mais atenção à respectiva 
responsabilidade. É espectável que o Pavilhão para a Família possa entrar em funcionamento no 
segundo semestre de 2017.

2.2.2 Avaliação dos Serviços de Creches
A fim de incentivar todas as creches subsidiadas a efectuarem a auto-avaliação e a elaborarem 
instruções destinadas à avaliação por terceiro, bem como melhorar o programa de avaliação dos 
serviços das creches, o IAS encarregou a Universidade de Macau de desenvolver continuamente 
a avaliação dos serviços de creches entre 2016 e 2018. Em 2016, 12 creches financiadas 
realizaram formação e auto-avaliação.

Sessão de Partilha e Cerimónia de Prémio da Avaliação dos Serviços de Creches

2.2.3 Acompanhamento do “Programa Piloto dos Serviços a Prestar aos Jovens Anónimos 
e com Vício pela Internet”
Em resposta às necessidades dos serviços a prestar aos jovens anónimos e com vício pela Internet, 
o IAS, mediante um programa piloto, apoiou as instituições de serviço social a desenvolverem 
serviços exclusivos. Em 2016, através da colecta de dados e realização de sessões por fases, foram 
observados e revistos constantemente o desenvolvimento e a execução do programa, de modo a 
avaliar e ajustar a eficácia e necessidade do programa.

2.2.4 Série de actividades para o Dia da Criança
Em conjunto com o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, a Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e o Instituto do Desporto, 
bem como vários outros departamentos governamentais e organizações não-governamentais, entre 
Maio e Junho, o IAS realizou uma série de actividades sob o tema de “Direitos das Crianças”, 
nomeadamente três grandes bazares co-organizados com três organizações não-governamentais, 
organização dos alunos do ensino primário para assistirem a espectáculos culturais e artísticos no 
Quartel da Taipa da Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, visita as 
crianças hospitalizadas no Dia Mundial das Crianças, com o objectivo, por um lado, chamar a 
atenção da sociedade sobre os direitos e o bem-estar das crianças, e por outro lado, estimular os 
encarregados de educação a celebrarem o festival em conjunto com os filhos. No total, foram 
registados mais de 9.800 participantes.

Visita das crianças hospitalizadas no Hospital Kiang Wu e atribuição de prendas

 

Foto dos Espectáculos Culturais e Artísticos dos Alunos de Ensino Primário com a Guarnição do Exército de 
Libertação do Povo Chinês
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano
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3. Serviços de Apoio a Idosos
3.1 Trabalhos Prioritários do Ano
3.1.1 Mecanismo de Protecção dos Idosos da Região Administrativa Especial de Macau e 

Plano Decenal de Acção para o desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos 
(2016-2025)
Em Abril de 2016, o Governo da RAEM publicou oficialmente o Mecanismo de Protecção dos 
Idosos da Região Administrativa Especial de Macau e começou a desenvolver gradualmente o 
Plano Decenal de Acção para o desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos (2016-2025). 
Para efeito, foi criado o Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos 
Idosos de Macau, liderado pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e composto por 13 
departamentos públicos1 , responsável pelo acompanhamento, coordenação e promoção da imple-
mentação efectiva das mais de 400 medidas de curto, médio e longo prazo envolvidas no Plano 
de Acção. Até o final de 2016, foram desenvolvidas pelo Grupo Director Interdepartamental do 
Mecanismo de Protecção dos Idosos 157 das 196 medidas de curto prazo, entre as quais, 96 medi-
das já foram concluídas ou implementadas. É espectável que todas as medidas de curto prazo 
possam ser concluídas em 2017.

 

 

。

Foto do Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos Idosos após a 1.ª sessão plenária

3.1.2 Reforço de Formação e dos Serviços para Prevenção e Tratamento da Doença de 
Alzheimer
A fim de fortalecer a prevenção e o tratamento da Doença de Alzheimer, em 2016, o IAS criou o 
folheto de “Conhecer a Doença de Alzheimer” e o Microcinema intitulado “Andar contigo”, com 
o objectivo de, através de atribuição dos materiais promocionais efectuada por departamentos 
governamentais e instituições de serviço social, aumentar a atenção e o conhecimento dos 

cidadãos sobre a Doença de Alzheimer. Além disso, o IAS incentivou e apoiou as instituições de 
serviço social a realizarem palestras, workshops, formação profissionais e selecção comunitária 
das pessoas com doença de Alzheimer, com vista a aumentar a capacidade dos cidadãos no que 
respeita ao cuidado das respectivas pessoas. Ainda em 2016, o Lar de Cuidados Sol Nascente da 
Areia Preta começou a proporcionar cuidados diurnos respeitantes à Doença de Alzheimer, 
enquanto o Centro de Cuidados Especiais Longevidade passou a ser um centro de cuidados 
diurnos destinados aos doentes com Alzheimer, proporcionando 55 vagas para doentes com esse 
tipo de enfermidade.

Para manter o nível de cognição, os idosos com doença de Alzheimer necessitam de receber treinos cognitivos

3.2 Serviços Principais
3.2.1 Desenvolvimento do Programa de Avaliação da Segurança Domiciliária dos Idosos 

e de Apoio Financeiro para a Aquisição de Equipamentos
O Programa de Avaliação da Segurança Domiciliária dos Idosos e de Apoio Financeiro para a 
Aquisição de Equipamentos, lançado em 2014, visam, através de avaliação ao nível da segurança 
do ambiente domiciliário e da instalação/substituição dos equipamentos das casas de banho, 
aumentar a segurança domiciliária dos casais de idosos, idosos isolados e idosos com carência 
económica. Em 2016, foi realizada a orientação de segurança domiciliária para um total de 974 
casos. Ao mesmo tempo, 974 famílias com idosos receberam a instalação dos respectivos equipa-
mentos.

3.2.2 Criação da Página Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos
A fim de aumentar a consciência dos cidadãos sobre as políticas e os serviços destinados aos 
idosos, bem como incentivar os idosos a participarem activamente nas actividades sociais, 
manter e promover o contacto entre os idosos e a sociedade, em Abril de 2016, o IAS criou a 
Página Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos da RAEM, sendo a primeira vez, 
em Macau, a estar disponível uma plataforma “One Stop” que dá acesso às informações relativas 
aos diferentes serviços de apoio aos idosos. Ao mesmo tempo, para facilitar a sua utilização pelos 
cidadãos, sobretudo os idosos e os seus cuidadores, a página electrónica foi criada de forma 
amigável, inclusive com assistência de leitura da tela, correspondendo aos requisitos de 
utilização sem barreiras do nível AA.

4. Serviços de Reabilitação
4.1 Trabalhos Prioritários do Ano
4.1.1 Elaboração do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio 

(2016 – 2025)
Para que as pessoas com deficiência possam ter uma melhor reabilitação física e integração 
social, em Abril de 2016, foi elaborado pelo Governo da RAEM o Projecto do Planeamento dos 
Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio (2016 – 2025) da Região Administrativa Espe-
cial de Macau, tendo sido efectuada a consulta pública entre 15 de Abril e 30 de Maio para a 
melhoria e aperfeiçoamento do respectivo conteúdo. Em Outubro de 2016, o Planeamento foi 
oficialmente publicado. O Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio 
(2016 – 2025) engloba 353 medidas de curto, médio e longo prazo em 13 áreas. Ao mesmo tempo, 
foi criado o Grupo Director Interdepartamental do Planeamento dos Serviços de Reabilitação 
para o Próximo Decénio, liderado pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e composto 
por 14 departamentos públicos2, com vista a ser responsável pelo acompanhamento, coordenação 
e promoção dos respectivos trabalhos. Em 2016, foram concluídas 108 medidas de curto prazo.

Além disso, a fim de elaborar as Normas para a Concepção de Design Universal e Livre de 
Barreiras de Macau3 , o IAS, por um lado, em conjunto com 9 departamentos públicos, criou um 
grupo de trabalho4  e um grupo técnico5 , e por outro lado, encarregou uma instituição de consul-
toria de Hong Kong de prestar os devidos apoios.

4.1.2 Promoção da Intervenção Prévia
O Governo da RAEM tem atribuído uma grande importância à intervenção precoce de crianças 
com necessidades especiais. Para efeito, em 1 de Junho de 2016, foram criados conjuntamente 
pelos Serviços de Saúde, pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e pelo Instituto de 
Acção Social os Serviços do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, tendo por objectivo 
prestar serviços destinados às crianças especiais, tais como avaliação de “One Stop”, disposição 
de serviços, gestão de casos e formação dos encarregados de educação, entre outros.

Além disso, a fim de fortalecer a detecção precoce, a notificação e o encaminhamento precoce 
das crianças com necessidades especiais, em 2016, o IAS continuou a prestar cursos de formação 
para os quadros das creches, especialmente chefes, pessoas docentes e cuidadores, de modo a 
aumentar a respectiva consciência sobre os serviços de reabilitação destinados às crianças com 
necessidades especiais. Ao mesmo tempo, por um lado, foi estabelecido um mecanismo de 
coordenação, com o objectivo de prestar serviços de acompanhamento para as crianças com 
suspeita de ter necessidades especiais e, por outro lado, foi lançado igualmente o Plano de Subsí-
dio para as Actividades de sensibilização sobre o Serviço de Intervenção Precoce, com vista a 
incentivar as respectivas instituições a realizarem, a nível da comunidade, mais actividades 
promocionais e educacionais sobre os serviços de intervenção precoce.

4.2 Serviços Principais
4.2.1 Reforço dos Serviços de Terapia da Fala

A fim de ajudar as instituições a reforçarem os serviços de terapia da fala, sobretudo em relação 
às funções de deglutição, em 14 de Julho, o Centro de Avaliação Geral de Reabilitação do IAS 
realizou um workshop de “Tratamento da Disfagia”, o qual contou com 22 participantes proveni-
entes de 9 instituições de serviço social. Entre Setembro e Novembro, vários terapeutas do IAS 
dirigiram-se igualmente às instituições de serviço social para prestarem orientações locais, 
permitindo aos usuários terem uma melhoria significativa em relação à qualidade de segurança da 
alimentação.

4.2.2 Regime de Avaliação do Tipo e Grau da Deficiência, seu Registo e Emissão de Cartão
Em Agosto de 2016, entraram oficialmente em funcionamento os Documentos e Instruções de 
Requerimento para Residentes no Exterior, com vista a aperfeiçoar e regularizar o procedimento 
de requerimento de residentes no exterior do Cartão de Registo de Avaliação da Deficiência. Além 
disso, a partir de Abril, os dados estatísticos respeitantes à avaliação de deficiência começaram a 
ser publicados trimestralmente na página electrónica do IAS. Entre Agosto e Setembro de 2016, 
foram concluídas várias acções de formação, incluindo a aplicação, troca de impressões entre 
profissionais, orientações locais da 2.ª versão de WHO Disability Assessment Schedule 2.0 e a 
conferência sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. No que 
respeita à alteração da lei de avaliação de deficiência, em 2016, foi concluída, por um lado, a 
discussão do conteúdo da alteração e, por outro lado, foram desenvolvidos os respectivos 
trabalhos preparatórios.  

4.2.3 Série de actividades do Dia Internacional de Reabilitação
Sob o de “Destino nas mãos”, a série de actividades do Dia Internacional de Reabilitação de 2016, 
focalizadas na promoção da educação de vida e realizadas pelo IAS em conjunto com 7 departa-
mentos governamentais e 21 instituições de serviço social, foram inauguradas em 13 de Novem-
bro, tendo contado com cerca de 100 participantes na cerimónia de inauguração. Além disso, 
mediante palestras, sessões de partilha e experiências pessoais, realizaram-se, no período entre 
14 de Novembro e 28 de Fevereiro do ano seguinte, as actividades promocionais em escolas, 
tendo sido apoiadas activamente pelas 11 organizações não governamentais e 14 escolas, com o 
objectivo de ajudar os alunos a conhecerem pessoas deficientes e cultivar neles uma personali-
dade/carácter saudável. O evento teve no total 22 actividades promocionais, contando com a 
participação de cerca de 5000 alunos.
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5. Serviços de Prevenção e Tratamento do distúrbio do vício do jogo

5.1 Trabalhos Prioritários do Ano
5.1.1 Promoção do Desenvolvimento Profissional dos Serviços de Prevenção e Tratamento 

do distúrbio do vício do jogo
A fim de tornar mais profissionais os serviços de prevenção e tratamento do distúrbio do vício do 
jogo, o IAS, em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, a Universidade 
de Macau e o Instituto Politécnico de Macau, entre Abril e Junho de 2016, realizou o “Curso para 
Obtenção do Certificado Profissional de Aconselhamento em Jogos de Fortuna e Azar de Macau” 
destinado aos trabalhadores e técnicos de aconselhamento dos serviços sociais; em Junho e em 
Setembro, realizou o “Curso de Formação para a obtenção do Certificado dos Orientadores do 
Jogo Responsável de Macau” destinado aos corpos gestores das empresas de jogo; em Novembro, 
realizou o primeiro “Curso de Formação para a obtenção do Certificado dos Instrutores do Jogo 
Responsável de Macau”, com vista a formar mais instrutores nas empresas de jogo. No total, mais 
de 100 formandos obtiveram certificados nos referidos três cursos. 

5.1.2 Série de actividades de Sensibilização do Jogo Responsável
Em 2016, o IAS realizou, em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e o 
Instituto de Estudos Sobre a Indústria do Jogo da Universidade de Macau, uma série de Activi-
dades Promocionais do Jogo Responsável sob o tema “Empréstimo para o Jogo é Crise”, tendo por 
objectivo fazer com que a sociedade preste mais atenção à questão do distúrbio do vício do jogo. 
As séries de actividades incluíam: Jogo de Perguntas e Respostas com Prémio na Aplicação Móvel 
de Jogo Responsável; 3.º Concurso de Conhecimentos sobre o Jogo; Palestra de Prevenção do 
distúrbio do vício do jogo e Prova de Orientação Urbana de Macau, entre outras. No total, foram 
registados de cerca de 5000 participantes nessas actividades. 

Tema da Série de Actividades de Sensibilização do Jogo Responsável de 2016: Empréstimo para o Jogo é Crise.

5.2 Serviços Principais
5.2.1 Serviço de Aconselhamento Diversificado para o Vício do Jogo

O serviço de 24 horas para aconselhamento do vício do jogo e aconselhamento via internet, 
organizados pelo IAS e executados pelo Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung 
Hui Macau, tem por objectivo prestar, às pessoas afectadas pelos problemas do jogo, serviços de 
24 horas para aconselhamento telefónico, informações de tratamento da dependência do jogo, 
assistência emocional, consultas e aconselhamento em tempo real. Em 2016, foram registadas 
1.214 chamadas telefónicas e concluídos 943 casos de aconselhamento via internet.

5.2.2 Expansão do Efeito de Divulgação de Prevenção e Tratamento de Jogo
Com o objectivo de expandir as informações respeitantes à prevenção do distúrbio do vício do 
jogo, o IAS realizou 20 palestras educativas a nível comunitário, tendo registado um total de 905 
participantes. Ao mesmo tempo, o Posto Informativo do Jogo Responsável, desenvolvido conjun-
tamente pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e pelo Instituto de Estudos Sobre a 
Indústria do Jogo da Universidade de Macau, visa fornecer ao público serviços e informações 
respeitantes ao jogo responsável, risco do jogo, vício do jogo, auto-avaliação, requerimento de 
auto-exclusão, linha de 24 horas para tratamento da dependência do jogo. Em final de 2016, 27 
postos informativos foram colocados ao serviço do público, tendo registado a visualização de 
48.211 visitantes. Destes 106 casos foram de requerimento de auto-exclusão.

Cerimónia de Inauguração do Posto Informativo do Jogo Responsável presidida pelo Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura, Alexis, Tam Chon Weng

  Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Instituto de Acção social, Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, Fundo de Segurança Social, Direcção dos Serviços de 
Estatísticas e Censos, Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, Instituto do Desporto, Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Instituto de Habitação, Instituto dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego, Instituto Politécnico de Macau, Serviços de Saúde e Instituto Cultural.
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3. Serviços de Apoio a Idosos
3.1 Trabalhos Prioritários do Ano
3.1.1 Mecanismo de Protecção dos Idosos da Região Administrativa Especial de Macau e 

Plano Decenal de Acção para o desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos 
(2016-2025)
Em Abril de 2016, o Governo da RAEM publicou oficialmente o Mecanismo de Protecção dos 
Idosos da Região Administrativa Especial de Macau e começou a desenvolver gradualmente o 
Plano Decenal de Acção para o desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos (2016-2025). 
Para efeito, foi criado o Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos 
Idosos de Macau, liderado pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e composto por 13 
departamentos públicos1 , responsável pelo acompanhamento, coordenação e promoção da imple-
mentação efectiva das mais de 400 medidas de curto, médio e longo prazo envolvidas no Plano 
de Acção. Até o final de 2016, foram desenvolvidas pelo Grupo Director Interdepartamental do 
Mecanismo de Protecção dos Idosos 157 das 196 medidas de curto prazo, entre as quais, 96 medi-
das já foram concluídas ou implementadas. É espectável que todas as medidas de curto prazo 
possam ser concluídas em 2017.

 

 

。

Foto do Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos Idosos após a 1.ª sessão plenária

3.1.2 Reforço de Formação e dos Serviços para Prevenção e Tratamento da Doença de 
Alzheimer
A fim de fortalecer a prevenção e o tratamento da Doença de Alzheimer, em 2016, o IAS criou o 
folheto de “Conhecer a Doença de Alzheimer” e o Microcinema intitulado “Andar contigo”, com 
o objectivo de, através de atribuição dos materiais promocionais efectuada por departamentos 
governamentais e instituições de serviço social, aumentar a atenção e o conhecimento dos 

cidadãos sobre a Doença de Alzheimer. Além disso, o IAS incentivou e apoiou as instituições de 
serviço social a realizarem palestras, workshops, formação profissionais e selecção comunitária 
das pessoas com doença de Alzheimer, com vista a aumentar a capacidade dos cidadãos no que 
respeita ao cuidado das respectivas pessoas. Ainda em 2016, o Lar de Cuidados Sol Nascente da 
Areia Preta começou a proporcionar cuidados diurnos respeitantes à Doença de Alzheimer, 
enquanto o Centro de Cuidados Especiais Longevidade passou a ser um centro de cuidados 
diurnos destinados aos doentes com Alzheimer, proporcionando 55 vagas para doentes com esse 
tipo de enfermidade.

Para manter o nível de cognição, os idosos com doença de Alzheimer necessitam de receber treinos cognitivos

3.2 Serviços Principais
3.2.1 Desenvolvimento do Programa de Avaliação da Segurança Domiciliária dos Idosos 

e de Apoio Financeiro para a Aquisição de Equipamentos
O Programa de Avaliação da Segurança Domiciliária dos Idosos e de Apoio Financeiro para a 
Aquisição de Equipamentos, lançado em 2014, visam, através de avaliação ao nível da segurança 
do ambiente domiciliário e da instalação/substituição dos equipamentos das casas de banho, 
aumentar a segurança domiciliária dos casais de idosos, idosos isolados e idosos com carência 
económica. Em 2016, foi realizada a orientação de segurança domiciliária para um total de 974 
casos. Ao mesmo tempo, 974 famílias com idosos receberam a instalação dos respectivos equipa-
mentos.

3.2.2 Criação da Página Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos
A fim de aumentar a consciência dos cidadãos sobre as políticas e os serviços destinados aos 
idosos, bem como incentivar os idosos a participarem activamente nas actividades sociais, 
manter e promover o contacto entre os idosos e a sociedade, em Abril de 2016, o IAS criou a 
Página Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos da RAEM, sendo a primeira vez, 
em Macau, a estar disponível uma plataforma “One Stop” que dá acesso às informações relativas 
aos diferentes serviços de apoio aos idosos. Ao mesmo tempo, para facilitar a sua utilização pelos 
cidadãos, sobretudo os idosos e os seus cuidadores, a página electrónica foi criada de forma 
amigável, inclusive com assistência de leitura da tela, correspondendo aos requisitos de 
utilização sem barreiras do nível AA.

4. Serviços de Reabilitação
4.1 Trabalhos Prioritários do Ano
4.1.1 Elaboração do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio 

(2016 – 2025)
Para que as pessoas com deficiência possam ter uma melhor reabilitação física e integração 
social, em Abril de 2016, foi elaborado pelo Governo da RAEM o Projecto do Planeamento dos 
Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio (2016 – 2025) da Região Administrativa Espe-
cial de Macau, tendo sido efectuada a consulta pública entre 15 de Abril e 30 de Maio para a 
melhoria e aperfeiçoamento do respectivo conteúdo. Em Outubro de 2016, o Planeamento foi 
oficialmente publicado. O Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio 
(2016 – 2025) engloba 353 medidas de curto, médio e longo prazo em 13 áreas. Ao mesmo tempo, 
foi criado o Grupo Director Interdepartamental do Planeamento dos Serviços de Reabilitação 
para o Próximo Decénio, liderado pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e composto 
por 14 departamentos públicos2, com vista a ser responsável pelo acompanhamento, coordenação 
e promoção dos respectivos trabalhos. Em 2016, foram concluídas 108 medidas de curto prazo.

Além disso, a fim de elaborar as Normas para a Concepção de Design Universal e Livre de 
Barreiras de Macau3 , o IAS, por um lado, em conjunto com 9 departamentos públicos, criou um 
grupo de trabalho4  e um grupo técnico5 , e por outro lado, encarregou uma instituição de consul-
toria de Hong Kong de prestar os devidos apoios.

4.1.2 Promoção da Intervenção Prévia
O Governo da RAEM tem atribuído uma grande importância à intervenção precoce de crianças 
com necessidades especiais. Para efeito, em 1 de Junho de 2016, foram criados conjuntamente 
pelos Serviços de Saúde, pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e pelo Instituto de 
Acção Social os Serviços do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, tendo por objectivo 
prestar serviços destinados às crianças especiais, tais como avaliação de “One Stop”, disposição 
de serviços, gestão de casos e formação dos encarregados de educação, entre outros.

Além disso, a fim de fortalecer a detecção precoce, a notificação e o encaminhamento precoce 
das crianças com necessidades especiais, em 2016, o IAS continuou a prestar cursos de formação 
para os quadros das creches, especialmente chefes, pessoas docentes e cuidadores, de modo a 
aumentar a respectiva consciência sobre os serviços de reabilitação destinados às crianças com 
necessidades especiais. Ao mesmo tempo, por um lado, foi estabelecido um mecanismo de 
coordenação, com o objectivo de prestar serviços de acompanhamento para as crianças com 
suspeita de ter necessidades especiais e, por outro lado, foi lançado igualmente o Plano de Subsí-
dio para as Actividades de sensibilização sobre o Serviço de Intervenção Precoce, com vista a 
incentivar as respectivas instituições a realizarem, a nível da comunidade, mais actividades 
promocionais e educacionais sobre os serviços de intervenção precoce.

4.2 Serviços Principais
4.2.1 Reforço dos Serviços de Terapia da Fala

A fim de ajudar as instituições a reforçarem os serviços de terapia da fala, sobretudo em relação 
às funções de deglutição, em 14 de Julho, o Centro de Avaliação Geral de Reabilitação do IAS 
realizou um workshop de “Tratamento da Disfagia”, o qual contou com 22 participantes proveni-
entes de 9 instituições de serviço social. Entre Setembro e Novembro, vários terapeutas do IAS 
dirigiram-se igualmente às instituições de serviço social para prestarem orientações locais, 
permitindo aos usuários terem uma melhoria significativa em relação à qualidade de segurança da 
alimentação.

4.2.2 Regime de Avaliação do Tipo e Grau da Deficiência, seu Registo e Emissão de Cartão
Em Agosto de 2016, entraram oficialmente em funcionamento os Documentos e Instruções de 
Requerimento para Residentes no Exterior, com vista a aperfeiçoar e regularizar o procedimento 
de requerimento de residentes no exterior do Cartão de Registo de Avaliação da Deficiência. Além 
disso, a partir de Abril, os dados estatísticos respeitantes à avaliação de deficiência começaram a 
ser publicados trimestralmente na página electrónica do IAS. Entre Agosto e Setembro de 2016, 
foram concluídas várias acções de formação, incluindo a aplicação, troca de impressões entre 
profissionais, orientações locais da 2.ª versão de WHO Disability Assessment Schedule 2.0 e a 
conferência sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. No que 
respeita à alteração da lei de avaliação de deficiência, em 2016, foi concluída, por um lado, a 
discussão do conteúdo da alteração e, por outro lado, foram desenvolvidos os respectivos 
trabalhos preparatórios.  

4.2.3 Série de actividades do Dia Internacional de Reabilitação
Sob o de “Destino nas mãos”, a série de actividades do Dia Internacional de Reabilitação de 2016, 
focalizadas na promoção da educação de vida e realizadas pelo IAS em conjunto com 7 departa-
mentos governamentais e 21 instituições de serviço social, foram inauguradas em 13 de Novem-
bro, tendo contado com cerca de 100 participantes na cerimónia de inauguração. Além disso, 
mediante palestras, sessões de partilha e experiências pessoais, realizaram-se, no período entre 
14 de Novembro e 28 de Fevereiro do ano seguinte, as actividades promocionais em escolas, 
tendo sido apoiadas activamente pelas 11 organizações não governamentais e 14 escolas, com o 
objectivo de ajudar os alunos a conhecerem pessoas deficientes e cultivar neles uma personali-
dade/carácter saudável. O evento teve no total 22 actividades promocionais, contando com a 
participação de cerca de 5000 alunos.
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5. Serviços de Prevenção e Tratamento do distúrbio do vício do jogo

5.1 Trabalhos Prioritários do Ano
5.1.1 Promoção do Desenvolvimento Profissional dos Serviços de Prevenção e Tratamento 

do distúrbio do vício do jogo
A fim de tornar mais profissionais os serviços de prevenção e tratamento do distúrbio do vício do 
jogo, o IAS, em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, a Universidade 
de Macau e o Instituto Politécnico de Macau, entre Abril e Junho de 2016, realizou o “Curso para 
Obtenção do Certificado Profissional de Aconselhamento em Jogos de Fortuna e Azar de Macau” 
destinado aos trabalhadores e técnicos de aconselhamento dos serviços sociais; em Junho e em 
Setembro, realizou o “Curso de Formação para a obtenção do Certificado dos Orientadores do 
Jogo Responsável de Macau” destinado aos corpos gestores das empresas de jogo; em Novembro, 
realizou o primeiro “Curso de Formação para a obtenção do Certificado dos Instrutores do Jogo 
Responsável de Macau”, com vista a formar mais instrutores nas empresas de jogo. No total, mais 
de 100 formandos obtiveram certificados nos referidos três cursos. 

5.1.2 Série de actividades de Sensibilização do Jogo Responsável
Em 2016, o IAS realizou, em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e o 
Instituto de Estudos Sobre a Indústria do Jogo da Universidade de Macau, uma série de Activi-
dades Promocionais do Jogo Responsável sob o tema “Empréstimo para o Jogo é Crise”, tendo por 
objectivo fazer com que a sociedade preste mais atenção à questão do distúrbio do vício do jogo. 
As séries de actividades incluíam: Jogo de Perguntas e Respostas com Prémio na Aplicação Móvel 
de Jogo Responsável; 3.º Concurso de Conhecimentos sobre o Jogo; Palestra de Prevenção do 
distúrbio do vício do jogo e Prova de Orientação Urbana de Macau, entre outras. No total, foram 
registados de cerca de 5000 participantes nessas actividades. 

Tema da Série de Actividades de Sensibilização do Jogo Responsável de 2016: Empréstimo para o Jogo é Crise.

5.2 Serviços Principais
5.2.1 Serviço de Aconselhamento Diversificado para o Vício do Jogo

O serviço de 24 horas para aconselhamento do vício do jogo e aconselhamento via internet, 
organizados pelo IAS e executados pelo Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung 
Hui Macau, tem por objectivo prestar, às pessoas afectadas pelos problemas do jogo, serviços de 
24 horas para aconselhamento telefónico, informações de tratamento da dependência do jogo, 
assistência emocional, consultas e aconselhamento em tempo real. Em 2016, foram registadas 
1.214 chamadas telefónicas e concluídos 943 casos de aconselhamento via internet.

5.2.2 Expansão do Efeito de Divulgação de Prevenção e Tratamento de Jogo
Com o objectivo de expandir as informações respeitantes à prevenção do distúrbio do vício do 
jogo, o IAS realizou 20 palestras educativas a nível comunitário, tendo registado um total de 905 
participantes. Ao mesmo tempo, o Posto Informativo do Jogo Responsável, desenvolvido conjun-
tamente pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e pelo Instituto de Estudos Sobre a 
Indústria do Jogo da Universidade de Macau, visa fornecer ao público serviços e informações 
respeitantes ao jogo responsável, risco do jogo, vício do jogo, auto-avaliação, requerimento de 
auto-exclusão, linha de 24 horas para tratamento da dependência do jogo. Em final de 2016, 27 
postos informativos foram colocados ao serviço do público, tendo registado a visualização de 
48.211 visitantes. Destes 106 casos foram de requerimento de auto-exclusão.

Cerimónia de Inauguração do Posto Informativo do Jogo Responsável presidida pelo Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura, Alexis, Tam Chon Weng
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3. Serviços de Apoio a Idosos
3.1 Trabalhos Prioritários do Ano
3.1.1 Mecanismo de Protecção dos Idosos da Região Administrativa Especial de Macau e 

Plano Decenal de Acção para o desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos 
(2016-2025)
Em Abril de 2016, o Governo da RAEM publicou oficialmente o Mecanismo de Protecção dos 
Idosos da Região Administrativa Especial de Macau e começou a desenvolver gradualmente o 
Plano Decenal de Acção para o desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos (2016-2025). 
Para efeito, foi criado o Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos 
Idosos de Macau, liderado pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e composto por 13 
departamentos públicos1 , responsável pelo acompanhamento, coordenação e promoção da imple-
mentação efectiva das mais de 400 medidas de curto, médio e longo prazo envolvidas no Plano 
de Acção. Até o final de 2016, foram desenvolvidas pelo Grupo Director Interdepartamental do 
Mecanismo de Protecção dos Idosos 157 das 196 medidas de curto prazo, entre as quais, 96 medi-
das já foram concluídas ou implementadas. É espectável que todas as medidas de curto prazo 
possam ser concluídas em 2017.

 

 

。

Foto do Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos Idosos após a 1.ª sessão plenária

3.1.2 Reforço de Formação e dos Serviços para Prevenção e Tratamento da Doença de 
Alzheimer
A fim de fortalecer a prevenção e o tratamento da Doença de Alzheimer, em 2016, o IAS criou o 
folheto de “Conhecer a Doença de Alzheimer” e o Microcinema intitulado “Andar contigo”, com 
o objectivo de, através de atribuição dos materiais promocionais efectuada por departamentos 
governamentais e instituições de serviço social, aumentar a atenção e o conhecimento dos 

cidadãos sobre a Doença de Alzheimer. Além disso, o IAS incentivou e apoiou as instituições de 
serviço social a realizarem palestras, workshops, formação profissionais e selecção comunitária 
das pessoas com doença de Alzheimer, com vista a aumentar a capacidade dos cidadãos no que 
respeita ao cuidado das respectivas pessoas. Ainda em 2016, o Lar de Cuidados Sol Nascente da 
Areia Preta começou a proporcionar cuidados diurnos respeitantes à Doença de Alzheimer, 
enquanto o Centro de Cuidados Especiais Longevidade passou a ser um centro de cuidados 
diurnos destinados aos doentes com Alzheimer, proporcionando 55 vagas para doentes com esse 
tipo de enfermidade.

Para manter o nível de cognição, os idosos com doença de Alzheimer necessitam de receber treinos cognitivos

3.2 Serviços Principais
3.2.1 Desenvolvimento do Programa de Avaliação da Segurança Domiciliária dos Idosos 

e de Apoio Financeiro para a Aquisição de Equipamentos
O Programa de Avaliação da Segurança Domiciliária dos Idosos e de Apoio Financeiro para a 
Aquisição de Equipamentos, lançado em 2014, visam, através de avaliação ao nível da segurança 
do ambiente domiciliário e da instalação/substituição dos equipamentos das casas de banho, 
aumentar a segurança domiciliária dos casais de idosos, idosos isolados e idosos com carência 
económica. Em 2016, foi realizada a orientação de segurança domiciliária para um total de 974 
casos. Ao mesmo tempo, 974 famílias com idosos receberam a instalação dos respectivos equipa-
mentos.

3.2.2 Criação da Página Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos
A fim de aumentar a consciência dos cidadãos sobre as políticas e os serviços destinados aos 
idosos, bem como incentivar os idosos a participarem activamente nas actividades sociais, 
manter e promover o contacto entre os idosos e a sociedade, em Abril de 2016, o IAS criou a 
Página Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos da RAEM, sendo a primeira vez, 
em Macau, a estar disponível uma plataforma “One Stop” que dá acesso às informações relativas 
aos diferentes serviços de apoio aos idosos. Ao mesmo tempo, para facilitar a sua utilização pelos 
cidadãos, sobretudo os idosos e os seus cuidadores, a página electrónica foi criada de forma 
amigável, inclusive com assistência de leitura da tela, correspondendo aos requisitos de 
utilização sem barreiras do nível AA.

4. Serviços de Reabilitação
4.1 Trabalhos Prioritários do Ano
4.1.1 Elaboração do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio 

(2016 – 2025)
Para que as pessoas com deficiência possam ter uma melhor reabilitação física e integração 
social, em Abril de 2016, foi elaborado pelo Governo da RAEM o Projecto do Planeamento dos 
Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio (2016 – 2025) da Região Administrativa Espe-
cial de Macau, tendo sido efectuada a consulta pública entre 15 de Abril e 30 de Maio para a 
melhoria e aperfeiçoamento do respectivo conteúdo. Em Outubro de 2016, o Planeamento foi 
oficialmente publicado. O Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio 
(2016 – 2025) engloba 353 medidas de curto, médio e longo prazo em 13 áreas. Ao mesmo tempo, 
foi criado o Grupo Director Interdepartamental do Planeamento dos Serviços de Reabilitação 
para o Próximo Decénio, liderado pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e composto 
por 14 departamentos públicos2, com vista a ser responsável pelo acompanhamento, coordenação 
e promoção dos respectivos trabalhos. Em 2016, foram concluídas 108 medidas de curto prazo.

Além disso, a fim de elaborar as Normas para a Concepção de Design Universal e Livre de 
Barreiras de Macau3 , o IAS, por um lado, em conjunto com 9 departamentos públicos, criou um 
grupo de trabalho4  e um grupo técnico5 , e por outro lado, encarregou uma instituição de consul-
toria de Hong Kong de prestar os devidos apoios.

4.1.2 Promoção da Intervenção Prévia
O Governo da RAEM tem atribuído uma grande importância à intervenção precoce de crianças 
com necessidades especiais. Para efeito, em 1 de Junho de 2016, foram criados conjuntamente 
pelos Serviços de Saúde, pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e pelo Instituto de 
Acção Social os Serviços do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, tendo por objectivo 
prestar serviços destinados às crianças especiais, tais como avaliação de “One Stop”, disposição 
de serviços, gestão de casos e formação dos encarregados de educação, entre outros.

Além disso, a fim de fortalecer a detecção precoce, a notificação e o encaminhamento precoce 
das crianças com necessidades especiais, em 2016, o IAS continuou a prestar cursos de formação 
para os quadros das creches, especialmente chefes, pessoas docentes e cuidadores, de modo a 
aumentar a respectiva consciência sobre os serviços de reabilitação destinados às crianças com 
necessidades especiais. Ao mesmo tempo, por um lado, foi estabelecido um mecanismo de 
coordenação, com o objectivo de prestar serviços de acompanhamento para as crianças com 
suspeita de ter necessidades especiais e, por outro lado, foi lançado igualmente o Plano de Subsí-
dio para as Actividades de sensibilização sobre o Serviço de Intervenção Precoce, com vista a 
incentivar as respectivas instituições a realizarem, a nível da comunidade, mais actividades 
promocionais e educacionais sobre os serviços de intervenção precoce.

4.2 Serviços Principais
4.2.1 Reforço dos Serviços de Terapia da Fala

A fim de ajudar as instituições a reforçarem os serviços de terapia da fala, sobretudo em relação 
às funções de deglutição, em 14 de Julho, o Centro de Avaliação Geral de Reabilitação do IAS 
realizou um workshop de “Tratamento da Disfagia”, o qual contou com 22 participantes proveni-
entes de 9 instituições de serviço social. Entre Setembro e Novembro, vários terapeutas do IAS 
dirigiram-se igualmente às instituições de serviço social para prestarem orientações locais, 
permitindo aos usuários terem uma melhoria significativa em relação à qualidade de segurança da 
alimentação.

4.2.2 Regime de Avaliação do Tipo e Grau da Deficiência, seu Registo e Emissão de Cartão
Em Agosto de 2016, entraram oficialmente em funcionamento os Documentos e Instruções de 
Requerimento para Residentes no Exterior, com vista a aperfeiçoar e regularizar o procedimento 
de requerimento de residentes no exterior do Cartão de Registo de Avaliação da Deficiência. Além 
disso, a partir de Abril, os dados estatísticos respeitantes à avaliação de deficiência começaram a 
ser publicados trimestralmente na página electrónica do IAS. Entre Agosto e Setembro de 2016, 
foram concluídas várias acções de formação, incluindo a aplicação, troca de impressões entre 
profissionais, orientações locais da 2.ª versão de WHO Disability Assessment Schedule 2.0 e a 
conferência sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. No que 
respeita à alteração da lei de avaliação de deficiência, em 2016, foi concluída, por um lado, a 
discussão do conteúdo da alteração e, por outro lado, foram desenvolvidos os respectivos 
trabalhos preparatórios.  

4.2.3 Série de actividades do Dia Internacional de Reabilitação
Sob o de “Destino nas mãos”, a série de actividades do Dia Internacional de Reabilitação de 2016, 
focalizadas na promoção da educação de vida e realizadas pelo IAS em conjunto com 7 departa-
mentos governamentais e 21 instituições de serviço social, foram inauguradas em 13 de Novem-
bro, tendo contado com cerca de 100 participantes na cerimónia de inauguração. Além disso, 
mediante palestras, sessões de partilha e experiências pessoais, realizaram-se, no período entre 
14 de Novembro e 28 de Fevereiro do ano seguinte, as actividades promocionais em escolas, 
tendo sido apoiadas activamente pelas 11 organizações não governamentais e 14 escolas, com o 
objectivo de ajudar os alunos a conhecerem pessoas deficientes e cultivar neles uma personali-
dade/carácter saudável. O evento teve no total 22 actividades promocionais, contando com a 
participação de cerca de 5000 alunos.

 

          Cerimónia de Abertura das Actividades Promotoras da “Educação de Vida: Destino nas mãos”

　    Educação de Vida: tema mais destacado no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 2016

5. Serviços de Prevenção e Tratamento do distúrbio do vício do jogo

5.1 Trabalhos Prioritários do Ano
5.1.1 Promoção do Desenvolvimento Profissional dos Serviços de Prevenção e Tratamento 

do distúrbio do vício do jogo
A fim de tornar mais profissionais os serviços de prevenção e tratamento do distúrbio do vício do 
jogo, o IAS, em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, a Universidade 
de Macau e o Instituto Politécnico de Macau, entre Abril e Junho de 2016, realizou o “Curso para 
Obtenção do Certificado Profissional de Aconselhamento em Jogos de Fortuna e Azar de Macau” 
destinado aos trabalhadores e técnicos de aconselhamento dos serviços sociais; em Junho e em 
Setembro, realizou o “Curso de Formação para a obtenção do Certificado dos Orientadores do 
Jogo Responsável de Macau” destinado aos corpos gestores das empresas de jogo; em Novembro, 
realizou o primeiro “Curso de Formação para a obtenção do Certificado dos Instrutores do Jogo 
Responsável de Macau”, com vista a formar mais instrutores nas empresas de jogo. No total, mais 
de 100 formandos obtiveram certificados nos referidos três cursos. 

5.1.2 Série de actividades de Sensibilização do Jogo Responsável
Em 2016, o IAS realizou, em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e o 
Instituto de Estudos Sobre a Indústria do Jogo da Universidade de Macau, uma série de Activi-
dades Promocionais do Jogo Responsável sob o tema “Empréstimo para o Jogo é Crise”, tendo por 
objectivo fazer com que a sociedade preste mais atenção à questão do distúrbio do vício do jogo. 
As séries de actividades incluíam: Jogo de Perguntas e Respostas com Prémio na Aplicação Móvel 
de Jogo Responsável; 3.º Concurso de Conhecimentos sobre o Jogo; Palestra de Prevenção do 
distúrbio do vício do jogo e Prova de Orientação Urbana de Macau, entre outras. No total, foram 
registados de cerca de 5000 participantes nessas actividades. 

Tema da Série de Actividades de Sensibilização do Jogo Responsável de 2016: Empréstimo para o Jogo é Crise.

5.2 Serviços Principais
5.2.1 Serviço de Aconselhamento Diversificado para o Vício do Jogo

O serviço de 24 horas para aconselhamento do vício do jogo e aconselhamento via internet, 
organizados pelo IAS e executados pelo Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung 
Hui Macau, tem por objectivo prestar, às pessoas afectadas pelos problemas do jogo, serviços de 
24 horas para aconselhamento telefónico, informações de tratamento da dependência do jogo, 
assistência emocional, consultas e aconselhamento em tempo real. Em 2016, foram registadas 
1.214 chamadas telefónicas e concluídos 943 casos de aconselhamento via internet.

5.2.2 Expansão do Efeito de Divulgação de Prevenção e Tratamento de Jogo
Com o objectivo de expandir as informações respeitantes à prevenção do distúrbio do vício do 
jogo, o IAS realizou 20 palestras educativas a nível comunitário, tendo registado um total de 905 
participantes. Ao mesmo tempo, o Posto Informativo do Jogo Responsável, desenvolvido conjun-
tamente pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e pelo Instituto de Estudos Sobre a 
Indústria do Jogo da Universidade de Macau, visa fornecer ao público serviços e informações 
respeitantes ao jogo responsável, risco do jogo, vício do jogo, auto-avaliação, requerimento de 
auto-exclusão, linha de 24 horas para tratamento da dependência do jogo. Em final de 2016, 27 
postos informativos foram colocados ao serviço do público, tendo registado a visualização de 
48.211 visitantes. Destes 106 casos foram de requerimento de auto-exclusão.

Cerimónia de Inauguração do Posto Informativo do Jogo Responsável presidida pelo Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura, Alexis, Tam Chon Weng

2. Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Instituto de Acção social, Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, Instituto para os Assuntos Municipais e Cívicos, Direcção dos 
Serviços de Estatísticas e Censos, Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, Serviços de Saúde, Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, Instituto do Desporto, Gabinete de Apoio ao 
Ensino Superior, Fundo de Segurança Social, Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Instituto de Habitação e Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.

3. Em 2017, as Normas para a Concepção de Design Universal e Livre de Barreiras de Macau passaram a ser Normas para a Concepção de Design Universal e Livre de Barreiras da Região Administrativa 
Especial de Macau.

4. Em 2017, o Grupo de Trabalho passou a ser composto pelos 13 departamentos públicos: Instituto de Acção social, Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego, Instituto para os Assuntos Municipais e Cívicos, Instituto de Habitação, Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, Gabinete para as Infra-estruturas de 
Transportes, Serviços de Saúde, Corpo de Bombeiros, Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, Instituto Cultural e Direcção dos Serviços de Turismo e Conselho para o Desenvolvi-
mento Turístico.

5. Em 2017, o Grupo Técnico passou a ser composto pelos 12 departamentos públicos: Instituto de Acção social, Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego, Instituto para os Assuntos Municipais e Cívicos, Instituto de Habitação, Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, Gabinete para as Infra-estruturas de 
Transportes, Serviços de Saúde, Corpo de Bombeiros, Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, Instituto Cultural e Direcção dos Serviços de Turismo.



II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

22

3. Serviços de Apoio a Idosos
3.1 Trabalhos Prioritários do Ano
3.1.1 Mecanismo de Protecção dos Idosos da Região Administrativa Especial de Macau e 

Plano Decenal de Acção para o desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos 
(2016-2025)
Em Abril de 2016, o Governo da RAEM publicou oficialmente o Mecanismo de Protecção dos 
Idosos da Região Administrativa Especial de Macau e começou a desenvolver gradualmente o 
Plano Decenal de Acção para o desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos (2016-2025). 
Para efeito, foi criado o Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos 
Idosos de Macau, liderado pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e composto por 13 
departamentos públicos1 , responsável pelo acompanhamento, coordenação e promoção da imple-
mentação efectiva das mais de 400 medidas de curto, médio e longo prazo envolvidas no Plano 
de Acção. Até o final de 2016, foram desenvolvidas pelo Grupo Director Interdepartamental do 
Mecanismo de Protecção dos Idosos 157 das 196 medidas de curto prazo, entre as quais, 96 medi-
das já foram concluídas ou implementadas. É espectável que todas as medidas de curto prazo 
possam ser concluídas em 2017.

 

 

。

Foto do Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos Idosos após a 1.ª sessão plenária

3.1.2 Reforço de Formação e dos Serviços para Prevenção e Tratamento da Doença de 
Alzheimer
A fim de fortalecer a prevenção e o tratamento da Doença de Alzheimer, em 2016, o IAS criou o 
folheto de “Conhecer a Doença de Alzheimer” e o Microcinema intitulado “Andar contigo”, com 
o objectivo de, através de atribuição dos materiais promocionais efectuada por departamentos 
governamentais e instituições de serviço social, aumentar a atenção e o conhecimento dos 

cidadãos sobre a Doença de Alzheimer. Além disso, o IAS incentivou e apoiou as instituições de 
serviço social a realizarem palestras, workshops, formação profissionais e selecção comunitária 
das pessoas com doença de Alzheimer, com vista a aumentar a capacidade dos cidadãos no que 
respeita ao cuidado das respectivas pessoas. Ainda em 2016, o Lar de Cuidados Sol Nascente da 
Areia Preta começou a proporcionar cuidados diurnos respeitantes à Doença de Alzheimer, 
enquanto o Centro de Cuidados Especiais Longevidade passou a ser um centro de cuidados 
diurnos destinados aos doentes com Alzheimer, proporcionando 55 vagas para doentes com esse 
tipo de enfermidade.

Para manter o nível de cognição, os idosos com doença de Alzheimer necessitam de receber treinos cognitivos

3.2 Serviços Principais
3.2.1 Desenvolvimento do Programa de Avaliação da Segurança Domiciliária dos Idosos 

e de Apoio Financeiro para a Aquisição de Equipamentos
O Programa de Avaliação da Segurança Domiciliária dos Idosos e de Apoio Financeiro para a 
Aquisição de Equipamentos, lançado em 2014, visam, através de avaliação ao nível da segurança 
do ambiente domiciliário e da instalação/substituição dos equipamentos das casas de banho, 
aumentar a segurança domiciliária dos casais de idosos, idosos isolados e idosos com carência 
económica. Em 2016, foi realizada a orientação de segurança domiciliária para um total de 974 
casos. Ao mesmo tempo, 974 famílias com idosos receberam a instalação dos respectivos equipa-
mentos.

3.2.2 Criação da Página Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos
A fim de aumentar a consciência dos cidadãos sobre as políticas e os serviços destinados aos 
idosos, bem como incentivar os idosos a participarem activamente nas actividades sociais, 
manter e promover o contacto entre os idosos e a sociedade, em Abril de 2016, o IAS criou a 
Página Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos da RAEM, sendo a primeira vez, 
em Macau, a estar disponível uma plataforma “One Stop” que dá acesso às informações relativas 
aos diferentes serviços de apoio aos idosos. Ao mesmo tempo, para facilitar a sua utilização pelos 
cidadãos, sobretudo os idosos e os seus cuidadores, a página electrónica foi criada de forma 
amigável, inclusive com assistência de leitura da tela, correspondendo aos requisitos de 
utilização sem barreiras do nível AA.

4. Serviços de Reabilitação
4.1 Trabalhos Prioritários do Ano
4.1.1 Elaboração do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio 

(2016 – 2025)
Para que as pessoas com deficiência possam ter uma melhor reabilitação física e integração 
social, em Abril de 2016, foi elaborado pelo Governo da RAEM o Projecto do Planeamento dos 
Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio (2016 – 2025) da Região Administrativa Espe-
cial de Macau, tendo sido efectuada a consulta pública entre 15 de Abril e 30 de Maio para a 
melhoria e aperfeiçoamento do respectivo conteúdo. Em Outubro de 2016, o Planeamento foi 
oficialmente publicado. O Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio 
(2016 – 2025) engloba 353 medidas de curto, médio e longo prazo em 13 áreas. Ao mesmo tempo, 
foi criado o Grupo Director Interdepartamental do Planeamento dos Serviços de Reabilitação 
para o Próximo Decénio, liderado pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e composto 
por 14 departamentos públicos2, com vista a ser responsável pelo acompanhamento, coordenação 
e promoção dos respectivos trabalhos. Em 2016, foram concluídas 108 medidas de curto prazo.

Além disso, a fim de elaborar as Normas para a Concepção de Design Universal e Livre de 
Barreiras de Macau3 , o IAS, por um lado, em conjunto com 9 departamentos públicos, criou um 
grupo de trabalho4  e um grupo técnico5 , e por outro lado, encarregou uma instituição de consul-
toria de Hong Kong de prestar os devidos apoios.

4.1.2 Promoção da Intervenção Prévia
O Governo da RAEM tem atribuído uma grande importância à intervenção precoce de crianças 
com necessidades especiais. Para efeito, em 1 de Junho de 2016, foram criados conjuntamente 
pelos Serviços de Saúde, pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e pelo Instituto de 
Acção Social os Serviços do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, tendo por objectivo 
prestar serviços destinados às crianças especiais, tais como avaliação de “One Stop”, disposição 
de serviços, gestão de casos e formação dos encarregados de educação, entre outros.

Além disso, a fim de fortalecer a detecção precoce, a notificação e o encaminhamento precoce 
das crianças com necessidades especiais, em 2016, o IAS continuou a prestar cursos de formação 
para os quadros das creches, especialmente chefes, pessoas docentes e cuidadores, de modo a 
aumentar a respectiva consciência sobre os serviços de reabilitação destinados às crianças com 
necessidades especiais. Ao mesmo tempo, por um lado, foi estabelecido um mecanismo de 
coordenação, com o objectivo de prestar serviços de acompanhamento para as crianças com 
suspeita de ter necessidades especiais e, por outro lado, foi lançado igualmente o Plano de Subsí-
dio para as Actividades de sensibilização sobre o Serviço de Intervenção Precoce, com vista a 
incentivar as respectivas instituições a realizarem, a nível da comunidade, mais actividades 
promocionais e educacionais sobre os serviços de intervenção precoce.

4.2 Serviços Principais
4.2.1 Reforço dos Serviços de Terapia da Fala

A fim de ajudar as instituições a reforçarem os serviços de terapia da fala, sobretudo em relação 
às funções de deglutição, em 14 de Julho, o Centro de Avaliação Geral de Reabilitação do IAS 
realizou um workshop de “Tratamento da Disfagia”, o qual contou com 22 participantes proveni-
entes de 9 instituições de serviço social. Entre Setembro e Novembro, vários terapeutas do IAS 
dirigiram-se igualmente às instituições de serviço social para prestarem orientações locais, 
permitindo aos usuários terem uma melhoria significativa em relação à qualidade de segurança da 
alimentação.

4.2.2 Regime de Avaliação do Tipo e Grau da Deficiência, seu Registo e Emissão de Cartão
Em Agosto de 2016, entraram oficialmente em funcionamento os Documentos e Instruções de 
Requerimento para Residentes no Exterior, com vista a aperfeiçoar e regularizar o procedimento 
de requerimento de residentes no exterior do Cartão de Registo de Avaliação da Deficiência. Além 
disso, a partir de Abril, os dados estatísticos respeitantes à avaliação de deficiência começaram a 
ser publicados trimestralmente na página electrónica do IAS. Entre Agosto e Setembro de 2016, 
foram concluídas várias acções de formação, incluindo a aplicação, troca de impressões entre 
profissionais, orientações locais da 2.ª versão de WHO Disability Assessment Schedule 2.0 e a 
conferência sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. No que 
respeita à alteração da lei de avaliação de deficiência, em 2016, foi concluída, por um lado, a 
discussão do conteúdo da alteração e, por outro lado, foram desenvolvidos os respectivos 
trabalhos preparatórios.  

4.2.3 Série de actividades do Dia Internacional de Reabilitação
Sob o de “Destino nas mãos”, a série de actividades do Dia Internacional de Reabilitação de 2016, 
focalizadas na promoção da educação de vida e realizadas pelo IAS em conjunto com 7 departa-
mentos governamentais e 21 instituições de serviço social, foram inauguradas em 13 de Novem-
bro, tendo contado com cerca de 100 participantes na cerimónia de inauguração. Além disso, 
mediante palestras, sessões de partilha e experiências pessoais, realizaram-se, no período entre 
14 de Novembro e 28 de Fevereiro do ano seguinte, as actividades promocionais em escolas, 
tendo sido apoiadas activamente pelas 11 organizações não governamentais e 14 escolas, com o 
objectivo de ajudar os alunos a conhecerem pessoas deficientes e cultivar neles uma personali-
dade/carácter saudável. O evento teve no total 22 actividades promocionais, contando com a 
participação de cerca de 5000 alunos.

 

          Cerimónia de Abertura das Actividades Promotoras da “Educação de Vida: Destino nas mãos”

　    Educação de Vida: tema mais destacado no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 2016

5. Serviços de Prevenção e Tratamento do distúrbio do vício do jogo

5.1 Trabalhos Prioritários do Ano
5.1.1 Promoção do Desenvolvimento Profissional dos Serviços de Prevenção e Tratamento 

do distúrbio do vício do jogo
A fim de tornar mais profissionais os serviços de prevenção e tratamento do distúrbio do vício do 
jogo, o IAS, em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, a Universidade 
de Macau e o Instituto Politécnico de Macau, entre Abril e Junho de 2016, realizou o “Curso para 
Obtenção do Certificado Profissional de Aconselhamento em Jogos de Fortuna e Azar de Macau” 
destinado aos trabalhadores e técnicos de aconselhamento dos serviços sociais; em Junho e em 
Setembro, realizou o “Curso de Formação para a obtenção do Certificado dos Orientadores do 
Jogo Responsável de Macau” destinado aos corpos gestores das empresas de jogo; em Novembro, 
realizou o primeiro “Curso de Formação para a obtenção do Certificado dos Instrutores do Jogo 
Responsável de Macau”, com vista a formar mais instrutores nas empresas de jogo. No total, mais 
de 100 formandos obtiveram certificados nos referidos três cursos. 

5.1.2 Série de actividades de Sensibilização do Jogo Responsável
Em 2016, o IAS realizou, em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e o 
Instituto de Estudos Sobre a Indústria do Jogo da Universidade de Macau, uma série de Activi-
dades Promocionais do Jogo Responsável sob o tema “Empréstimo para o Jogo é Crise”, tendo por 
objectivo fazer com que a sociedade preste mais atenção à questão do distúrbio do vício do jogo. 
As séries de actividades incluíam: Jogo de Perguntas e Respostas com Prémio na Aplicação Móvel 
de Jogo Responsável; 3.º Concurso de Conhecimentos sobre o Jogo; Palestra de Prevenção do 
distúrbio do vício do jogo e Prova de Orientação Urbana de Macau, entre outras. No total, foram 
registados de cerca de 5000 participantes nessas actividades. 

Tema da Série de Actividades de Sensibilização do Jogo Responsável de 2016: Empréstimo para o Jogo é Crise.

5.2 Serviços Principais
5.2.1 Serviço de Aconselhamento Diversificado para o Vício do Jogo

O serviço de 24 horas para aconselhamento do vício do jogo e aconselhamento via internet, 
organizados pelo IAS e executados pelo Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung 
Hui Macau, tem por objectivo prestar, às pessoas afectadas pelos problemas do jogo, serviços de 
24 horas para aconselhamento telefónico, informações de tratamento da dependência do jogo, 
assistência emocional, consultas e aconselhamento em tempo real. Em 2016, foram registadas 
1.214 chamadas telefónicas e concluídos 943 casos de aconselhamento via internet.

5.2.2 Expansão do Efeito de Divulgação de Prevenção e Tratamento de Jogo
Com o objectivo de expandir as informações respeitantes à prevenção do distúrbio do vício do 
jogo, o IAS realizou 20 palestras educativas a nível comunitário, tendo registado um total de 905 
participantes. Ao mesmo tempo, o Posto Informativo do Jogo Responsável, desenvolvido conjun-
tamente pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e pelo Instituto de Estudos Sobre a 
Indústria do Jogo da Universidade de Macau, visa fornecer ao público serviços e informações 
respeitantes ao jogo responsável, risco do jogo, vício do jogo, auto-avaliação, requerimento de 
auto-exclusão, linha de 24 horas para tratamento da dependência do jogo. Em final de 2016, 27 
postos informativos foram colocados ao serviço do público, tendo registado a visualização de 
48.211 visitantes. Destes 106 casos foram de requerimento de auto-exclusão.

Cerimónia de Inauguração do Posto Informativo do Jogo Responsável presidida pelo Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura, Alexis, Tam Chon Weng
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3. Serviços de Apoio a Idosos
3.1 Trabalhos Prioritários do Ano
3.1.1 Mecanismo de Protecção dos Idosos da Região Administrativa Especial de Macau e 

Plano Decenal de Acção para o desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos 
(2016-2025)
Em Abril de 2016, o Governo da RAEM publicou oficialmente o Mecanismo de Protecção dos 
Idosos da Região Administrativa Especial de Macau e começou a desenvolver gradualmente o 
Plano Decenal de Acção para o desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos (2016-2025). 
Para efeito, foi criado o Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos 
Idosos de Macau, liderado pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e composto por 13 
departamentos públicos1 , responsável pelo acompanhamento, coordenação e promoção da imple-
mentação efectiva das mais de 400 medidas de curto, médio e longo prazo envolvidas no Plano 
de Acção. Até o final de 2016, foram desenvolvidas pelo Grupo Director Interdepartamental do 
Mecanismo de Protecção dos Idosos 157 das 196 medidas de curto prazo, entre as quais, 96 medi-
das já foram concluídas ou implementadas. É espectável que todas as medidas de curto prazo 
possam ser concluídas em 2017.

 

 

。

Foto do Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos Idosos após a 1.ª sessão plenária

3.1.2 Reforço de Formação e dos Serviços para Prevenção e Tratamento da Doença de 
Alzheimer
A fim de fortalecer a prevenção e o tratamento da Doença de Alzheimer, em 2016, o IAS criou o 
folheto de “Conhecer a Doença de Alzheimer” e o Microcinema intitulado “Andar contigo”, com 
o objectivo de, através de atribuição dos materiais promocionais efectuada por departamentos 
governamentais e instituições de serviço social, aumentar a atenção e o conhecimento dos 

cidadãos sobre a Doença de Alzheimer. Além disso, o IAS incentivou e apoiou as instituições de 
serviço social a realizarem palestras, workshops, formação profissionais e selecção comunitária 
das pessoas com doença de Alzheimer, com vista a aumentar a capacidade dos cidadãos no que 
respeita ao cuidado das respectivas pessoas. Ainda em 2016, o Lar de Cuidados Sol Nascente da 
Areia Preta começou a proporcionar cuidados diurnos respeitantes à Doença de Alzheimer, 
enquanto o Centro de Cuidados Especiais Longevidade passou a ser um centro de cuidados 
diurnos destinados aos doentes com Alzheimer, proporcionando 55 vagas para doentes com esse 
tipo de enfermidade.

Para manter o nível de cognição, os idosos com doença de Alzheimer necessitam de receber treinos cognitivos

3.2 Serviços Principais
3.2.1 Desenvolvimento do Programa de Avaliação da Segurança Domiciliária dos Idosos 

e de Apoio Financeiro para a Aquisição de Equipamentos
O Programa de Avaliação da Segurança Domiciliária dos Idosos e de Apoio Financeiro para a 
Aquisição de Equipamentos, lançado em 2014, visam, através de avaliação ao nível da segurança 
do ambiente domiciliário e da instalação/substituição dos equipamentos das casas de banho, 
aumentar a segurança domiciliária dos casais de idosos, idosos isolados e idosos com carência 
económica. Em 2016, foi realizada a orientação de segurança domiciliária para um total de 974 
casos. Ao mesmo tempo, 974 famílias com idosos receberam a instalação dos respectivos equipa-
mentos.

3.2.2 Criação da Página Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos
A fim de aumentar a consciência dos cidadãos sobre as políticas e os serviços destinados aos 
idosos, bem como incentivar os idosos a participarem activamente nas actividades sociais, 
manter e promover o contacto entre os idosos e a sociedade, em Abril de 2016, o IAS criou a 
Página Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos da RAEM, sendo a primeira vez, 
em Macau, a estar disponível uma plataforma “One Stop” que dá acesso às informações relativas 
aos diferentes serviços de apoio aos idosos. Ao mesmo tempo, para facilitar a sua utilização pelos 
cidadãos, sobretudo os idosos e os seus cuidadores, a página electrónica foi criada de forma 
amigável, inclusive com assistência de leitura da tela, correspondendo aos requisitos de 
utilização sem barreiras do nível AA.

4. Serviços de Reabilitação
4.1 Trabalhos Prioritários do Ano
4.1.1 Elaboração do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio 

(2016 – 2025)
Para que as pessoas com deficiência possam ter uma melhor reabilitação física e integração 
social, em Abril de 2016, foi elaborado pelo Governo da RAEM o Projecto do Planeamento dos 
Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio (2016 – 2025) da Região Administrativa Espe-
cial de Macau, tendo sido efectuada a consulta pública entre 15 de Abril e 30 de Maio para a 
melhoria e aperfeiçoamento do respectivo conteúdo. Em Outubro de 2016, o Planeamento foi 
oficialmente publicado. O Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio 
(2016 – 2025) engloba 353 medidas de curto, médio e longo prazo em 13 áreas. Ao mesmo tempo, 
foi criado o Grupo Director Interdepartamental do Planeamento dos Serviços de Reabilitação 
para o Próximo Decénio, liderado pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e composto 
por 14 departamentos públicos2, com vista a ser responsável pelo acompanhamento, coordenação 
e promoção dos respectivos trabalhos. Em 2016, foram concluídas 108 medidas de curto prazo.

Além disso, a fim de elaborar as Normas para a Concepção de Design Universal e Livre de 
Barreiras de Macau3 , o IAS, por um lado, em conjunto com 9 departamentos públicos, criou um 
grupo de trabalho4  e um grupo técnico5 , e por outro lado, encarregou uma instituição de consul-
toria de Hong Kong de prestar os devidos apoios.

4.1.2 Promoção da Intervenção Prévia
O Governo da RAEM tem atribuído uma grande importância à intervenção precoce de crianças 
com necessidades especiais. Para efeito, em 1 de Junho de 2016, foram criados conjuntamente 
pelos Serviços de Saúde, pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e pelo Instituto de 
Acção Social os Serviços do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, tendo por objectivo 
prestar serviços destinados às crianças especiais, tais como avaliação de “One Stop”, disposição 
de serviços, gestão de casos e formação dos encarregados de educação, entre outros.

Além disso, a fim de fortalecer a detecção precoce, a notificação e o encaminhamento precoce 
das crianças com necessidades especiais, em 2016, o IAS continuou a prestar cursos de formação 
para os quadros das creches, especialmente chefes, pessoas docentes e cuidadores, de modo a 
aumentar a respectiva consciência sobre os serviços de reabilitação destinados às crianças com 
necessidades especiais. Ao mesmo tempo, por um lado, foi estabelecido um mecanismo de 
coordenação, com o objectivo de prestar serviços de acompanhamento para as crianças com 
suspeita de ter necessidades especiais e, por outro lado, foi lançado igualmente o Plano de Subsí-
dio para as Actividades de sensibilização sobre o Serviço de Intervenção Precoce, com vista a 
incentivar as respectivas instituições a realizarem, a nível da comunidade, mais actividades 
promocionais e educacionais sobre os serviços de intervenção precoce.

4.2 Serviços Principais
4.2.1 Reforço dos Serviços de Terapia da Fala

A fim de ajudar as instituições a reforçarem os serviços de terapia da fala, sobretudo em relação 
às funções de deglutição, em 14 de Julho, o Centro de Avaliação Geral de Reabilitação do IAS 
realizou um workshop de “Tratamento da Disfagia”, o qual contou com 22 participantes proveni-
entes de 9 instituições de serviço social. Entre Setembro e Novembro, vários terapeutas do IAS 
dirigiram-se igualmente às instituições de serviço social para prestarem orientações locais, 
permitindo aos usuários terem uma melhoria significativa em relação à qualidade de segurança da 
alimentação.

4.2.2 Regime de Avaliação do Tipo e Grau da Deficiência, seu Registo e Emissão de Cartão
Em Agosto de 2016, entraram oficialmente em funcionamento os Documentos e Instruções de 
Requerimento para Residentes no Exterior, com vista a aperfeiçoar e regularizar o procedimento 
de requerimento de residentes no exterior do Cartão de Registo de Avaliação da Deficiência. Além 
disso, a partir de Abril, os dados estatísticos respeitantes à avaliação de deficiência começaram a 
ser publicados trimestralmente na página electrónica do IAS. Entre Agosto e Setembro de 2016, 
foram concluídas várias acções de formação, incluindo a aplicação, troca de impressões entre 
profissionais, orientações locais da 2.ª versão de WHO Disability Assessment Schedule 2.0 e a 
conferência sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. No que 
respeita à alteração da lei de avaliação de deficiência, em 2016, foi concluída, por um lado, a 
discussão do conteúdo da alteração e, por outro lado, foram desenvolvidos os respectivos 
trabalhos preparatórios.  

4.2.3 Série de actividades do Dia Internacional de Reabilitação
Sob o de “Destino nas mãos”, a série de actividades do Dia Internacional de Reabilitação de 2016, 
focalizadas na promoção da educação de vida e realizadas pelo IAS em conjunto com 7 departa-
mentos governamentais e 21 instituições de serviço social, foram inauguradas em 13 de Novem-
bro, tendo contado com cerca de 100 participantes na cerimónia de inauguração. Além disso, 
mediante palestras, sessões de partilha e experiências pessoais, realizaram-se, no período entre 
14 de Novembro e 28 de Fevereiro do ano seguinte, as actividades promocionais em escolas, 
tendo sido apoiadas activamente pelas 11 organizações não governamentais e 14 escolas, com o 
objectivo de ajudar os alunos a conhecerem pessoas deficientes e cultivar neles uma personali-
dade/carácter saudável. O evento teve no total 22 actividades promocionais, contando com a 
participação de cerca de 5000 alunos.

 

          Cerimónia de Abertura das Actividades Promotoras da “Educação de Vida: Destino nas mãos”

　    Educação de Vida: tema mais destacado no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 2016

5. Serviços de Prevenção e Tratamento do distúrbio do vício do jogo

5.1 Trabalhos Prioritários do Ano
5.1.1 Promoção do Desenvolvimento Profissional dos Serviços de Prevenção e Tratamento 

do distúrbio do vício do jogo
A fim de tornar mais profissionais os serviços de prevenção e tratamento do distúrbio do vício do 
jogo, o IAS, em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, a Universidade 
de Macau e o Instituto Politécnico de Macau, entre Abril e Junho de 2016, realizou o “Curso para 
Obtenção do Certificado Profissional de Aconselhamento em Jogos de Fortuna e Azar de Macau” 
destinado aos trabalhadores e técnicos de aconselhamento dos serviços sociais; em Junho e em 
Setembro, realizou o “Curso de Formação para a obtenção do Certificado dos Orientadores do 
Jogo Responsável de Macau” destinado aos corpos gestores das empresas de jogo; em Novembro, 
realizou o primeiro “Curso de Formação para a obtenção do Certificado dos Instrutores do Jogo 
Responsável de Macau”, com vista a formar mais instrutores nas empresas de jogo. No total, mais 
de 100 formandos obtiveram certificados nos referidos três cursos. 

5.1.2 Série de actividades de Sensibilização do Jogo Responsável
Em 2016, o IAS realizou, em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e o 
Instituto de Estudos Sobre a Indústria do Jogo da Universidade de Macau, uma série de Activi-
dades Promocionais do Jogo Responsável sob o tema “Empréstimo para o Jogo é Crise”, tendo por 
objectivo fazer com que a sociedade preste mais atenção à questão do distúrbio do vício do jogo. 
As séries de actividades incluíam: Jogo de Perguntas e Respostas com Prémio na Aplicação Móvel 
de Jogo Responsável; 3.º Concurso de Conhecimentos sobre o Jogo; Palestra de Prevenção do 
distúrbio do vício do jogo e Prova de Orientação Urbana de Macau, entre outras. No total, foram 
registados de cerca de 5000 participantes nessas actividades. 

Tema da Série de Actividades de Sensibilização do Jogo Responsável de 2016: Empréstimo para o Jogo é Crise.

5.2 Serviços Principais
5.2.1 Serviço de Aconselhamento Diversificado para o Vício do Jogo

O serviço de 24 horas para aconselhamento do vício do jogo e aconselhamento via internet, 
organizados pelo IAS e executados pelo Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung 
Hui Macau, tem por objectivo prestar, às pessoas afectadas pelos problemas do jogo, serviços de 
24 horas para aconselhamento telefónico, informações de tratamento da dependência do jogo, 
assistência emocional, consultas e aconselhamento em tempo real. Em 2016, foram registadas 
1.214 chamadas telefónicas e concluídos 943 casos de aconselhamento via internet.

5.2.2 Expansão do Efeito de Divulgação de Prevenção e Tratamento de Jogo
Com o objectivo de expandir as informações respeitantes à prevenção do distúrbio do vício do 
jogo, o IAS realizou 20 palestras educativas a nível comunitário, tendo registado um total de 905 
participantes. Ao mesmo tempo, o Posto Informativo do Jogo Responsável, desenvolvido conjun-
tamente pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e pelo Instituto de Estudos Sobre a 
Indústria do Jogo da Universidade de Macau, visa fornecer ao público serviços e informações 
respeitantes ao jogo responsável, risco do jogo, vício do jogo, auto-avaliação, requerimento de 
auto-exclusão, linha de 24 horas para tratamento da dependência do jogo. Em final de 2016, 27 
postos informativos foram colocados ao serviço do público, tendo registado a visualização de 
48.211 visitantes. Destes 106 casos foram de requerimento de auto-exclusão.

Cerimónia de Inauguração do Posto Informativo do Jogo Responsável presidida pelo Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura, Alexis, Tam Chon Weng
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3. Serviços de Apoio a Idosos
3.1 Trabalhos Prioritários do Ano
3.1.1 Mecanismo de Protecção dos Idosos da Região Administrativa Especial de Macau e 

Plano Decenal de Acção para o desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos 
(2016-2025)
Em Abril de 2016, o Governo da RAEM publicou oficialmente o Mecanismo de Protecção dos 
Idosos da Região Administrativa Especial de Macau e começou a desenvolver gradualmente o 
Plano Decenal de Acção para o desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos (2016-2025). 
Para efeito, foi criado o Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos 
Idosos de Macau, liderado pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e composto por 13 
departamentos públicos1 , responsável pelo acompanhamento, coordenação e promoção da imple-
mentação efectiva das mais de 400 medidas de curto, médio e longo prazo envolvidas no Plano 
de Acção. Até o final de 2016, foram desenvolvidas pelo Grupo Director Interdepartamental do 
Mecanismo de Protecção dos Idosos 157 das 196 medidas de curto prazo, entre as quais, 96 medi-
das já foram concluídas ou implementadas. É espectável que todas as medidas de curto prazo 
possam ser concluídas em 2017.

 

 

。

Foto do Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos Idosos após a 1.ª sessão plenária

3.1.2 Reforço de Formação e dos Serviços para Prevenção e Tratamento da Doença de 
Alzheimer
A fim de fortalecer a prevenção e o tratamento da Doença de Alzheimer, em 2016, o IAS criou o 
folheto de “Conhecer a Doença de Alzheimer” e o Microcinema intitulado “Andar contigo”, com 
o objectivo de, através de atribuição dos materiais promocionais efectuada por departamentos 
governamentais e instituições de serviço social, aumentar a atenção e o conhecimento dos 

cidadãos sobre a Doença de Alzheimer. Além disso, o IAS incentivou e apoiou as instituições de 
serviço social a realizarem palestras, workshops, formação profissionais e selecção comunitária 
das pessoas com doença de Alzheimer, com vista a aumentar a capacidade dos cidadãos no que 
respeita ao cuidado das respectivas pessoas. Ainda em 2016, o Lar de Cuidados Sol Nascente da 
Areia Preta começou a proporcionar cuidados diurnos respeitantes à Doença de Alzheimer, 
enquanto o Centro de Cuidados Especiais Longevidade passou a ser um centro de cuidados 
diurnos destinados aos doentes com Alzheimer, proporcionando 55 vagas para doentes com esse 
tipo de enfermidade.

Para manter o nível de cognição, os idosos com doença de Alzheimer necessitam de receber treinos cognitivos

3.2 Serviços Principais
3.2.1 Desenvolvimento do Programa de Avaliação da Segurança Domiciliária dos Idosos 

e de Apoio Financeiro para a Aquisição de Equipamentos
O Programa de Avaliação da Segurança Domiciliária dos Idosos e de Apoio Financeiro para a 
Aquisição de Equipamentos, lançado em 2014, visam, através de avaliação ao nível da segurança 
do ambiente domiciliário e da instalação/substituição dos equipamentos das casas de banho, 
aumentar a segurança domiciliária dos casais de idosos, idosos isolados e idosos com carência 
económica. Em 2016, foi realizada a orientação de segurança domiciliária para um total de 974 
casos. Ao mesmo tempo, 974 famílias com idosos receberam a instalação dos respectivos equipa-
mentos.

3.2.2 Criação da Página Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos
A fim de aumentar a consciência dos cidadãos sobre as políticas e os serviços destinados aos 
idosos, bem como incentivar os idosos a participarem activamente nas actividades sociais, 
manter e promover o contacto entre os idosos e a sociedade, em Abril de 2016, o IAS criou a 
Página Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos da RAEM, sendo a primeira vez, 
em Macau, a estar disponível uma plataforma “One Stop” que dá acesso às informações relativas 
aos diferentes serviços de apoio aos idosos. Ao mesmo tempo, para facilitar a sua utilização pelos 
cidadãos, sobretudo os idosos e os seus cuidadores, a página electrónica foi criada de forma 
amigável, inclusive com assistência de leitura da tela, correspondendo aos requisitos de 
utilização sem barreiras do nível AA.

4. Serviços de Reabilitação
4.1 Trabalhos Prioritários do Ano
4.1.1 Elaboração do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio 

(2016 – 2025)
Para que as pessoas com deficiência possam ter uma melhor reabilitação física e integração 
social, em Abril de 2016, foi elaborado pelo Governo da RAEM o Projecto do Planeamento dos 
Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio (2016 – 2025) da Região Administrativa Espe-
cial de Macau, tendo sido efectuada a consulta pública entre 15 de Abril e 30 de Maio para a 
melhoria e aperfeiçoamento do respectivo conteúdo. Em Outubro de 2016, o Planeamento foi 
oficialmente publicado. O Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio 
(2016 – 2025) engloba 353 medidas de curto, médio e longo prazo em 13 áreas. Ao mesmo tempo, 
foi criado o Grupo Director Interdepartamental do Planeamento dos Serviços de Reabilitação 
para o Próximo Decénio, liderado pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e composto 
por 14 departamentos públicos2, com vista a ser responsável pelo acompanhamento, coordenação 
e promoção dos respectivos trabalhos. Em 2016, foram concluídas 108 medidas de curto prazo.

Além disso, a fim de elaborar as Normas para a Concepção de Design Universal e Livre de 
Barreiras de Macau3 , o IAS, por um lado, em conjunto com 9 departamentos públicos, criou um 
grupo de trabalho4  e um grupo técnico5 , e por outro lado, encarregou uma instituição de consul-
toria de Hong Kong de prestar os devidos apoios.

4.1.2 Promoção da Intervenção Prévia
O Governo da RAEM tem atribuído uma grande importância à intervenção precoce de crianças 
com necessidades especiais. Para efeito, em 1 de Junho de 2016, foram criados conjuntamente 
pelos Serviços de Saúde, pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e pelo Instituto de 
Acção Social os Serviços do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, tendo por objectivo 
prestar serviços destinados às crianças especiais, tais como avaliação de “One Stop”, disposição 
de serviços, gestão de casos e formação dos encarregados de educação, entre outros.

Além disso, a fim de fortalecer a detecção precoce, a notificação e o encaminhamento precoce 
das crianças com necessidades especiais, em 2016, o IAS continuou a prestar cursos de formação 
para os quadros das creches, especialmente chefes, pessoas docentes e cuidadores, de modo a 
aumentar a respectiva consciência sobre os serviços de reabilitação destinados às crianças com 
necessidades especiais. Ao mesmo tempo, por um lado, foi estabelecido um mecanismo de 
coordenação, com o objectivo de prestar serviços de acompanhamento para as crianças com 
suspeita de ter necessidades especiais e, por outro lado, foi lançado igualmente o Plano de Subsí-
dio para as Actividades de sensibilização sobre o Serviço de Intervenção Precoce, com vista a 
incentivar as respectivas instituições a realizarem, a nível da comunidade, mais actividades 
promocionais e educacionais sobre os serviços de intervenção precoce.

4.2 Serviços Principais
4.2.1 Reforço dos Serviços de Terapia da Fala

A fim de ajudar as instituições a reforçarem os serviços de terapia da fala, sobretudo em relação 
às funções de deglutição, em 14 de Julho, o Centro de Avaliação Geral de Reabilitação do IAS 
realizou um workshop de “Tratamento da Disfagia”, o qual contou com 22 participantes proveni-
entes de 9 instituições de serviço social. Entre Setembro e Novembro, vários terapeutas do IAS 
dirigiram-se igualmente às instituições de serviço social para prestarem orientações locais, 
permitindo aos usuários terem uma melhoria significativa em relação à qualidade de segurança da 
alimentação.

4.2.2 Regime de Avaliação do Tipo e Grau da Deficiência, seu Registo e Emissão de Cartão
Em Agosto de 2016, entraram oficialmente em funcionamento os Documentos e Instruções de 
Requerimento para Residentes no Exterior, com vista a aperfeiçoar e regularizar o procedimento 
de requerimento de residentes no exterior do Cartão de Registo de Avaliação da Deficiência. Além 
disso, a partir de Abril, os dados estatísticos respeitantes à avaliação de deficiência começaram a 
ser publicados trimestralmente na página electrónica do IAS. Entre Agosto e Setembro de 2016, 
foram concluídas várias acções de formação, incluindo a aplicação, troca de impressões entre 
profissionais, orientações locais da 2.ª versão de WHO Disability Assessment Schedule 2.0 e a 
conferência sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. No que 
respeita à alteração da lei de avaliação de deficiência, em 2016, foi concluída, por um lado, a 
discussão do conteúdo da alteração e, por outro lado, foram desenvolvidos os respectivos 
trabalhos preparatórios.  

4.2.3 Série de actividades do Dia Internacional de Reabilitação
Sob o de “Destino nas mãos”, a série de actividades do Dia Internacional de Reabilitação de 2016, 
focalizadas na promoção da educação de vida e realizadas pelo IAS em conjunto com 7 departa-
mentos governamentais e 21 instituições de serviço social, foram inauguradas em 13 de Novem-
bro, tendo contado com cerca de 100 participantes na cerimónia de inauguração. Além disso, 
mediante palestras, sessões de partilha e experiências pessoais, realizaram-se, no período entre 
14 de Novembro e 28 de Fevereiro do ano seguinte, as actividades promocionais em escolas, 
tendo sido apoiadas activamente pelas 11 organizações não governamentais e 14 escolas, com o 
objectivo de ajudar os alunos a conhecerem pessoas deficientes e cultivar neles uma personali-
dade/carácter saudável. O evento teve no total 22 actividades promocionais, contando com a 
participação de cerca de 5000 alunos.
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5. Serviços de Prevenção e Tratamento do distúrbio do vício do jogo

5.1 Trabalhos Prioritários do Ano
5.1.1 Promoção do Desenvolvimento Profissional dos Serviços de Prevenção e Tratamento 

do distúrbio do vício do jogo
A fim de tornar mais profissionais os serviços de prevenção e tratamento do distúrbio do vício do 
jogo, o IAS, em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, a Universidade 
de Macau e o Instituto Politécnico de Macau, entre Abril e Junho de 2016, realizou o “Curso para 
Obtenção do Certificado Profissional de Aconselhamento em Jogos de Fortuna e Azar de Macau” 
destinado aos trabalhadores e técnicos de aconselhamento dos serviços sociais; em Junho e em 
Setembro, realizou o “Curso de Formação para a obtenção do Certificado dos Orientadores do 
Jogo Responsável de Macau” destinado aos corpos gestores das empresas de jogo; em Novembro, 
realizou o primeiro “Curso de Formação para a obtenção do Certificado dos Instrutores do Jogo 
Responsável de Macau”, com vista a formar mais instrutores nas empresas de jogo. No total, mais 
de 100 formandos obtiveram certificados nos referidos três cursos. 

5.1.2 Série de actividades de Sensibilização do Jogo Responsável
Em 2016, o IAS realizou, em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e o 
Instituto de Estudos Sobre a Indústria do Jogo da Universidade de Macau, uma série de Activi-
dades Promocionais do Jogo Responsável sob o tema “Empréstimo para o Jogo é Crise”, tendo por 
objectivo fazer com que a sociedade preste mais atenção à questão do distúrbio do vício do jogo. 
As séries de actividades incluíam: Jogo de Perguntas e Respostas com Prémio na Aplicação Móvel 
de Jogo Responsável; 3.º Concurso de Conhecimentos sobre o Jogo; Palestra de Prevenção do 
distúrbio do vício do jogo e Prova de Orientação Urbana de Macau, entre outras. No total, foram 
registados de cerca de 5000 participantes nessas actividades. 

Tema da Série de Actividades de Sensibilização do Jogo Responsável de 2016: Empréstimo para o Jogo é Crise.

5.2 Serviços Principais
5.2.1 Serviço de Aconselhamento Diversificado para o Vício do Jogo

O serviço de 24 horas para aconselhamento do vício do jogo e aconselhamento via internet, 
organizados pelo IAS e executados pelo Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung 
Hui Macau, tem por objectivo prestar, às pessoas afectadas pelos problemas do jogo, serviços de 
24 horas para aconselhamento telefónico, informações de tratamento da dependência do jogo, 
assistência emocional, consultas e aconselhamento em tempo real. Em 2016, foram registadas 
1.214 chamadas telefónicas e concluídos 943 casos de aconselhamento via internet.

5.2.2 Expansão do Efeito de Divulgação de Prevenção e Tratamento de Jogo
Com o objectivo de expandir as informações respeitantes à prevenção do distúrbio do vício do 
jogo, o IAS realizou 20 palestras educativas a nível comunitário, tendo registado um total de 905 
participantes. Ao mesmo tempo, o Posto Informativo do Jogo Responsável, desenvolvido conjun-
tamente pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e pelo Instituto de Estudos Sobre a 
Indústria do Jogo da Universidade de Macau, visa fornecer ao público serviços e informações 
respeitantes ao jogo responsável, risco do jogo, vício do jogo, auto-avaliação, requerimento de 
auto-exclusão, linha de 24 horas para tratamento da dependência do jogo. Em final de 2016, 27 
postos informativos foram colocados ao serviço do público, tendo registado a visualização de 
48.211 visitantes. Destes 106 casos foram de requerimento de auto-exclusão.

Cerimónia de Inauguração do Posto Informativo do Jogo Responsável presidida pelo Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura, Alexis, Tam Chon Weng
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3. Serviços de Apoio a Idosos
3.1 Trabalhos Prioritários do Ano
3.1.1 Mecanismo de Protecção dos Idosos da Região Administrativa Especial de Macau e 

Plano Decenal de Acção para o desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos 
(2016-2025)
Em Abril de 2016, o Governo da RAEM publicou oficialmente o Mecanismo de Protecção dos 
Idosos da Região Administrativa Especial de Macau e começou a desenvolver gradualmente o 
Plano Decenal de Acção para o desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos (2016-2025). 
Para efeito, foi criado o Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos 
Idosos de Macau, liderado pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e composto por 13 
departamentos públicos1 , responsável pelo acompanhamento, coordenação e promoção da imple-
mentação efectiva das mais de 400 medidas de curto, médio e longo prazo envolvidas no Plano 
de Acção. Até o final de 2016, foram desenvolvidas pelo Grupo Director Interdepartamental do 
Mecanismo de Protecção dos Idosos 157 das 196 medidas de curto prazo, entre as quais, 96 medi-
das já foram concluídas ou implementadas. É espectável que todas as medidas de curto prazo 
possam ser concluídas em 2017.

 

 

。

Foto do Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos Idosos após a 1.ª sessão plenária

3.1.2 Reforço de Formação e dos Serviços para Prevenção e Tratamento da Doença de 
Alzheimer
A fim de fortalecer a prevenção e o tratamento da Doença de Alzheimer, em 2016, o IAS criou o 
folheto de “Conhecer a Doença de Alzheimer” e o Microcinema intitulado “Andar contigo”, com 
o objectivo de, através de atribuição dos materiais promocionais efectuada por departamentos 
governamentais e instituições de serviço social, aumentar a atenção e o conhecimento dos 

cidadãos sobre a Doença de Alzheimer. Além disso, o IAS incentivou e apoiou as instituições de 
serviço social a realizarem palestras, workshops, formação profissionais e selecção comunitária 
das pessoas com doença de Alzheimer, com vista a aumentar a capacidade dos cidadãos no que 
respeita ao cuidado das respectivas pessoas. Ainda em 2016, o Lar de Cuidados Sol Nascente da 
Areia Preta começou a proporcionar cuidados diurnos respeitantes à Doença de Alzheimer, 
enquanto o Centro de Cuidados Especiais Longevidade passou a ser um centro de cuidados 
diurnos destinados aos doentes com Alzheimer, proporcionando 55 vagas para doentes com esse 
tipo de enfermidade.

Para manter o nível de cognição, os idosos com doença de Alzheimer necessitam de receber treinos cognitivos

3.2 Serviços Principais
3.2.1 Desenvolvimento do Programa de Avaliação da Segurança Domiciliária dos Idosos 

e de Apoio Financeiro para a Aquisição de Equipamentos
O Programa de Avaliação da Segurança Domiciliária dos Idosos e de Apoio Financeiro para a 
Aquisição de Equipamentos, lançado em 2014, visam, através de avaliação ao nível da segurança 
do ambiente domiciliário e da instalação/substituição dos equipamentos das casas de banho, 
aumentar a segurança domiciliária dos casais de idosos, idosos isolados e idosos com carência 
económica. Em 2016, foi realizada a orientação de segurança domiciliária para um total de 974 
casos. Ao mesmo tempo, 974 famílias com idosos receberam a instalação dos respectivos equipa-
mentos.

3.2.2 Criação da Página Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos
A fim de aumentar a consciência dos cidadãos sobre as políticas e os serviços destinados aos 
idosos, bem como incentivar os idosos a participarem activamente nas actividades sociais, 
manter e promover o contacto entre os idosos e a sociedade, em Abril de 2016, o IAS criou a 
Página Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos da RAEM, sendo a primeira vez, 
em Macau, a estar disponível uma plataforma “One Stop” que dá acesso às informações relativas 
aos diferentes serviços de apoio aos idosos. Ao mesmo tempo, para facilitar a sua utilização pelos 
cidadãos, sobretudo os idosos e os seus cuidadores, a página electrónica foi criada de forma 
amigável, inclusive com assistência de leitura da tela, correspondendo aos requisitos de 
utilização sem barreiras do nível AA.

4. Serviços de Reabilitação
4.1 Trabalhos Prioritários do Ano
4.1.1 Elaboração do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio 

(2016 – 2025)
Para que as pessoas com deficiência possam ter uma melhor reabilitação física e integração 
social, em Abril de 2016, foi elaborado pelo Governo da RAEM o Projecto do Planeamento dos 
Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio (2016 – 2025) da Região Administrativa Espe-
cial de Macau, tendo sido efectuada a consulta pública entre 15 de Abril e 30 de Maio para a 
melhoria e aperfeiçoamento do respectivo conteúdo. Em Outubro de 2016, o Planeamento foi 
oficialmente publicado. O Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio 
(2016 – 2025) engloba 353 medidas de curto, médio e longo prazo em 13 áreas. Ao mesmo tempo, 
foi criado o Grupo Director Interdepartamental do Planeamento dos Serviços de Reabilitação 
para o Próximo Decénio, liderado pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e composto 
por 14 departamentos públicos2, com vista a ser responsável pelo acompanhamento, coordenação 
e promoção dos respectivos trabalhos. Em 2016, foram concluídas 108 medidas de curto prazo.

Além disso, a fim de elaborar as Normas para a Concepção de Design Universal e Livre de 
Barreiras de Macau3 , o IAS, por um lado, em conjunto com 9 departamentos públicos, criou um 
grupo de trabalho4  e um grupo técnico5 , e por outro lado, encarregou uma instituição de consul-
toria de Hong Kong de prestar os devidos apoios.

4.1.2 Promoção da Intervenção Prévia
O Governo da RAEM tem atribuído uma grande importância à intervenção precoce de crianças 
com necessidades especiais. Para efeito, em 1 de Junho de 2016, foram criados conjuntamente 
pelos Serviços de Saúde, pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e pelo Instituto de 
Acção Social os Serviços do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, tendo por objectivo 
prestar serviços destinados às crianças especiais, tais como avaliação de “One Stop”, disposição 
de serviços, gestão de casos e formação dos encarregados de educação, entre outros.

Além disso, a fim de fortalecer a detecção precoce, a notificação e o encaminhamento precoce 
das crianças com necessidades especiais, em 2016, o IAS continuou a prestar cursos de formação 
para os quadros das creches, especialmente chefes, pessoas docentes e cuidadores, de modo a 
aumentar a respectiva consciência sobre os serviços de reabilitação destinados às crianças com 
necessidades especiais. Ao mesmo tempo, por um lado, foi estabelecido um mecanismo de 
coordenação, com o objectivo de prestar serviços de acompanhamento para as crianças com 
suspeita de ter necessidades especiais e, por outro lado, foi lançado igualmente o Plano de Subsí-
dio para as Actividades de sensibilização sobre o Serviço de Intervenção Precoce, com vista a 
incentivar as respectivas instituições a realizarem, a nível da comunidade, mais actividades 
promocionais e educacionais sobre os serviços de intervenção precoce.

4.2 Serviços Principais
4.2.1 Reforço dos Serviços de Terapia da Fala

A fim de ajudar as instituições a reforçarem os serviços de terapia da fala, sobretudo em relação 
às funções de deglutição, em 14 de Julho, o Centro de Avaliação Geral de Reabilitação do IAS 
realizou um workshop de “Tratamento da Disfagia”, o qual contou com 22 participantes proveni-
entes de 9 instituições de serviço social. Entre Setembro e Novembro, vários terapeutas do IAS 
dirigiram-se igualmente às instituições de serviço social para prestarem orientações locais, 
permitindo aos usuários terem uma melhoria significativa em relação à qualidade de segurança da 
alimentação.

4.2.2 Regime de Avaliação do Tipo e Grau da Deficiência, seu Registo e Emissão de Cartão
Em Agosto de 2016, entraram oficialmente em funcionamento os Documentos e Instruções de 
Requerimento para Residentes no Exterior, com vista a aperfeiçoar e regularizar o procedimento 
de requerimento de residentes no exterior do Cartão de Registo de Avaliação da Deficiência. Além 
disso, a partir de Abril, os dados estatísticos respeitantes à avaliação de deficiência começaram a 
ser publicados trimestralmente na página electrónica do IAS. Entre Agosto e Setembro de 2016, 
foram concluídas várias acções de formação, incluindo a aplicação, troca de impressões entre 
profissionais, orientações locais da 2.ª versão de WHO Disability Assessment Schedule 2.0 e a 
conferência sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. No que 
respeita à alteração da lei de avaliação de deficiência, em 2016, foi concluída, por um lado, a 
discussão do conteúdo da alteração e, por outro lado, foram desenvolvidos os respectivos 
trabalhos preparatórios.  

4.2.3 Série de actividades do Dia Internacional de Reabilitação
Sob o de “Destino nas mãos”, a série de actividades do Dia Internacional de Reabilitação de 2016, 
focalizadas na promoção da educação de vida e realizadas pelo IAS em conjunto com 7 departa-
mentos governamentais e 21 instituições de serviço social, foram inauguradas em 13 de Novem-
bro, tendo contado com cerca de 100 participantes na cerimónia de inauguração. Além disso, 
mediante palestras, sessões de partilha e experiências pessoais, realizaram-se, no período entre 
14 de Novembro e 28 de Fevereiro do ano seguinte, as actividades promocionais em escolas, 
tendo sido apoiadas activamente pelas 11 organizações não governamentais e 14 escolas, com o 
objectivo de ajudar os alunos a conhecerem pessoas deficientes e cultivar neles uma personali-
dade/carácter saudável. O evento teve no total 22 actividades promocionais, contando com a 
participação de cerca de 5000 alunos.
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5. Serviços de Prevenção e Tratamento do distúrbio do vício do jogo

5.1 Trabalhos Prioritários do Ano
5.1.1 Promoção do Desenvolvimento Profissional dos Serviços de Prevenção e Tratamento 

do distúrbio do vício do jogo
A fim de tornar mais profissionais os serviços de prevenção e tratamento do distúrbio do vício do 
jogo, o IAS, em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, a Universidade 
de Macau e o Instituto Politécnico de Macau, entre Abril e Junho de 2016, realizou o “Curso para 
Obtenção do Certificado Profissional de Aconselhamento em Jogos de Fortuna e Azar de Macau” 
destinado aos trabalhadores e técnicos de aconselhamento dos serviços sociais; em Junho e em 
Setembro, realizou o “Curso de Formação para a obtenção do Certificado dos Orientadores do 
Jogo Responsável de Macau” destinado aos corpos gestores das empresas de jogo; em Novembro, 
realizou o primeiro “Curso de Formação para a obtenção do Certificado dos Instrutores do Jogo 
Responsável de Macau”, com vista a formar mais instrutores nas empresas de jogo. No total, mais 
de 100 formandos obtiveram certificados nos referidos três cursos. 

5.1.2 Série de actividades de Sensibilização do Jogo Responsável
Em 2016, o IAS realizou, em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e o 
Instituto de Estudos Sobre a Indústria do Jogo da Universidade de Macau, uma série de Activi-
dades Promocionais do Jogo Responsável sob o tema “Empréstimo para o Jogo é Crise”, tendo por 
objectivo fazer com que a sociedade preste mais atenção à questão do distúrbio do vício do jogo. 
As séries de actividades incluíam: Jogo de Perguntas e Respostas com Prémio na Aplicação Móvel 
de Jogo Responsável; 3.º Concurso de Conhecimentos sobre o Jogo; Palestra de Prevenção do 
distúrbio do vício do jogo e Prova de Orientação Urbana de Macau, entre outras. No total, foram 
registados de cerca de 5000 participantes nessas actividades. 

Tema da Série de Actividades de Sensibilização do Jogo Responsável de 2016: Empréstimo para o Jogo é Crise.

5.2 Serviços Principais
5.2.1 Serviço de Aconselhamento Diversificado para o Vício do Jogo

O serviço de 24 horas para aconselhamento do vício do jogo e aconselhamento via internet, 
organizados pelo IAS e executados pelo Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung 
Hui Macau, tem por objectivo prestar, às pessoas afectadas pelos problemas do jogo, serviços de 
24 horas para aconselhamento telefónico, informações de tratamento da dependência do jogo, 
assistência emocional, consultas e aconselhamento em tempo real. Em 2016, foram registadas 
1.214 chamadas telefónicas e concluídos 943 casos de aconselhamento via internet.

5.2.2 Expansão do Efeito de Divulgação de Prevenção e Tratamento de Jogo
Com o objectivo de expandir as informações respeitantes à prevenção do distúrbio do vício do 
jogo, o IAS realizou 20 palestras educativas a nível comunitário, tendo registado um total de 905 
participantes. Ao mesmo tempo, o Posto Informativo do Jogo Responsável, desenvolvido conjun-
tamente pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e pelo Instituto de Estudos Sobre a 
Indústria do Jogo da Universidade de Macau, visa fornecer ao público serviços e informações 
respeitantes ao jogo responsável, risco do jogo, vício do jogo, auto-avaliação, requerimento de 
auto-exclusão, linha de 24 horas para tratamento da dependência do jogo. Em final de 2016, 27 
postos informativos foram colocados ao serviço do público, tendo registado a visualização de 
48.211 visitantes. Destes 106 casos foram de requerimento de auto-exclusão.

Cerimónia de Inauguração do Posto Informativo do Jogo Responsável presidida pelo Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura, Alexis, Tam Chon Weng



II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

6.Serviços de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência

6.1 Serviços de Prevenção do Abuso da Droga
6.1.1 Trabalhos Prioritários do Ano
6.1.1.1 Entrada em funcionamento da Casa de Educação de Vida Sadia

No dia 26 de Junho de 2016, Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, a Casa 
de Educação de Vida Sadia do IAS foi inaugurado oficialmente, tendo entrado gradualmente em 
funcionamento, com o objectivo de reforçar, de forma mais plena e popularizada, a prevenção 
do abuso de drogas. Tendo em conta as necessidades dos usuários, além das três salas de aula, 
foram criadas criativamente sala multifuncional para projecção de filmes, sala multimédia, zona 
para fotografia em 3D, zona experimental de jogos, zona de muro de escalada e de aventura 
urbana, zona para exposição de informações e zona de leitura, etc. Ao mesmo tempo, em colabo-
ração com as instituições de serviço social, Casa proporciona espaços para a realização de diferentes 
actividades culturais, desportivas e artísticas, podendo os cidadãos de Macau, especialmente as 
crianças, os jovens e os encarregados de educação, obter de informações saudáveis respeitantes 
à luta contra drogas.

 

         Curso de Educação de Vida Sadia
Com a missão de “ajudar as crianças a crescerem de forma saudável e prevenir o abuso da 
droga”, o Curso de Educação de Vida Sadia tem por objectivo proporcionar aos alunos com 
idade entre 5 e 12 anos cursos de educação, de boa qualidade, relativamente à prevenção do 
abuso da droga, para que os mesmos possam estabelecer um estilo de vida saudável e um valor 
correcto. A partir de Abril de 2016, o Curso começou a ser realizado na Casa de Educação de 
Vida Sadia, passando de 2 para 3 o número das salas de aula. Face ao ano anterior, em 2016, 
foram acrescentadas, mais de 39 aulas no curso, tendo registado a participação de 1.358 alunos. 
Esse facto levou a que a Casa proporcionasse não só a facilitação do desenvolvimento dos 
respectivos serviços, como também ajudou os alunos a cultivarem um estilo de vida saudável 
desde pequeninos e terem capacidades para dizer “não” às drogas.
 

            Actividades de Aconselhamento de Aventura
Na Casa de Educação de Vida Sadia foi criada uma zona diversificada que, através de activi-
dades de aventura, nomeadamente escalada do muro, cursos de corda e mais de 50 jogos de 
aventura de baixa altura, tem por objectivo desenvolver, em conjunto com as diferentes instituições 
não-governamentais, serviços de aconselhamento respeitantes à prevenção do abuso da droga. 
Em 2016, foi formado um total de 71 instrutores de aventura qualificados.

        Explicação das técnicas de como fazer os nós

6.1.1.2 Série de actividades do Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de 
Drogas
Para celebrar o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, o IAS, em conjunto 
com várias organizações governamentais e não-governamentais, realizou uma série de activi-
dades respeitantes à luta contra drogas, entre Junho e Agosto, nomeadamente a Cerimónia de 
Inauguração da Casa de Educação de Vida Sadia, o Dia de convívio para pais e filhos alusivo ao 
tema de Vida Sadia e o Concurso de teatro sobre o combate à droga, etc. No total, foram regista-
dos de cerca de 1.200 participantes nas actividades.

 

Cerimónia de Inauguração da Casa de Educação de Vida Sadia presidida pelo Secretário Sr. Dr. Alexis Tam Chon Weng 

Convidados e participantes do concurso de teatro sobre o combate à droga

6.1.2 Serviços Principais
6.1.2.1 Promover a participação dos encarregados de educação na acções de educação 

anti-drogas
           Plano de Leitura Familiar do Livro de Pinturas de Harold

No Plano de Leitura Familiar do Livro de Pinturas de Harold, co-organizado pelo IAS e o Gabi-
nete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau, foi pela primeira vez utilizado 
o Harold, embaixador infantil anti-droga, como papel principal no Curso de Educação de Vida 
Sadia e publicado um livro de pinturas “Huha, Huha” respeitante à luta contra drogas. Ao 
mesmo tempo, através de uma série de actividades de acompanhamento aos encarregados de 
educação, o Plano tem ainda por objectivo ajudar os encarregados de educação a fazerem um 
bom uso do livro de pinturas, sensibilizando as crianças a estabelecerem um estilo de vida 
positivo e a afastarem-se das drogas. Mais de 1.100 visitantes solicitaram livro de pinturas via 
internet, sendo mais de 400 participantes de pais - filhos.

 

Harold, embaixador infantil anti-droga, foi utilizado pela primeira vez, como papel principal no Curso de 
Educação de Vida Sadia

     
Observação de aulas e palestras para os encarregados de educação
A fim de incentivar os encarregados de educação a participarem na educação anti-drogas e 
aumentar seus conhecimentos sobre a educação da prevenção do abuso de drogas, em 2016 foram 
registados mais de 170 participantes na observação de aulas de vida sadia. Ao mesmo tempo, 
foram ainda realizadas 2 palestras destinadas exclusivamente aos encarregados de educação que 
participavam na observação de aulas, com o objectivo de fazer com que os participantes possam 
conhecer a actualidade do abuso de drogas dos jovens de Macau, partilhar as técnicas de comuni-
cação entre pais e filhos e construir uma boa relação e interacção entre pais e filhos através da 
leitura do livro de pinturas. No total, foram registados 99 participantes nas referidas actividades.

 

 

Participação dos encarregados de educação na observação de aulas do Curso de Educação de Vida Sadia

 
      Actividades familiares

Em 2016, o IAS realizou 3 actividades para família de experimentação geral, tendo por objecti-
vo, através da visita da Casa de Educação de Vida Sadia, palestras para os encarregados de 
educação e actividades familiares, promover uma vida sem drogas. O numero total de partici-
pantes foi de 208 participantes. 

6.1.2.2 Grupo de Voluntários de Apoio ao Combate à Droga
Em 2016, o Grupo de Voluntários de Macau de Apoio ao Combate à Droga realizou um total de 
11 actividades destinadas aos membros, incluindo formação, intercâmbio, filmagem de vídeos, 
entre outras. No que respeita aos trabalhos de combate à droga, foram enviados pelo IAS e pelas 
instituições de serviço social vários voluntários para participarem nas grandes actividades 
comunitárias relativas à luta contra drogas.

6.2. Serviços de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação

6.2.1 Trabalhos Prioritários do Ano
6.2.1.1 Desintoxicação - Consulta Externa e outros Serviços de Reabilitação

O Centro de Desintoxicação e Tratamento de Manutenção do IAS disponibiliza aos toxicodepen-
dentes serviços gerais e diversificados relativamente ao tratamento da toxicodependência e 
reabilitação. Em 2016, foram registadas 573 pessoas na consulta externa para a desintoxicação, 
das quais 69 eram novos casos. No total, foram prestados 142.146 serviços, sendo a maioria 
exames de urina e serviços de cuidado de enfermagem. No que diz respeito ao procedimento de 
gestão e ao desenvolvimento do tratamento clínico, o IAS, em colaboração com a Universidade 
de Ciência e Tecnologia de Macau, procedeu a monitorização da densidade da metadona no 
sague, do programa de tratamento e aconselhamento pleno e interdisciplinar para adultos e 
jovens, plano de sistema automático de dispensa de medicamentos de metadona, aperfeiçoamen-
to contínuo do sistema de gestão de registo clínico e de medicamentos por reconhecimento 
facial.

6.2.1.2 Prevenção e Tratamento das Doenças Infecciosas e Redução de Danos
Em 2016, o IAS continuou a colaborar com o departamento de infecção do Centro Hospitalar de 
Conde São Januário, tendo acompanhado um total de 361 casos de doenças infecto-contagiosas. 
Relativamente ao trabalho de aconselhamento, foram prestados acompanhamentos para 288 
casos de doenças infecciosas especiais, consultas sobre SIDA para 102 requerentes, 
formações/actividades para 105 funcionários da linha da frente e formandos do lar de desintoxi-
cação. Além disso, para melhor se inteirar da situação dos toxicodependentes, foi preenchido um 
total de 172 questionários sobre comportamentos altamente perigosos, no sentido de desenvolver 
trabalhos de apoio através da análise dos dados recolhidos. Em 2016, em coordenação com as 
actividades desenvolvidas pelo grupo de tratamento de metadona e para elevar o efeito terapêuti-
co dos doentes, o IAS continuou a implementar o plano de “Tratamento de Metadona com Prémio 
de Cupão”, que contou com 183 utentes. Em média, a taxa de comparência foi de 86%. Ademais, 
foi realizado pelo IAS um curso de formação de metadona, destinado às pessoas das instituições 
particulares, incluindo a orientação de trabalho.

    

　Os toxicodependentes celebrando o Carnaval de Páscoa

6.2.1.3 Serviços de aconselhamento aos toxicodependentes jovens e apoio aos encarrega-
dos de educação
O IAS, em colaboração com as instituições de serviço social, organizou vários cursos de 
educação e aconselhamento aos toxicodependentes jovens sobre comportamentos altamente 
perigosos6  com o objectivo de efectuar, mediante uma simples avaliação física, uma intervenção 
precoce e, ao mesmo tempo, elaborar o Manual de Aconselhamento para Toxicodependentes 
Jovens. Além disso, ainda com a colaboração das instituições de serviço social, o IAS desen-
volveu várias actividades de aconselhamento e assistência aos familiares dos toxicodependentes, 
incluindo a aplicação do Manual de Educação e Aconselhamento para Encarregados de Educação 
de Toxicodependentes e a elaboração da Revista Trimestral “Encarregados de Educação Inteli-
gentes - Recursos Familiares dos Toxicodependentes”.

Realização do workshop para os encarregados de educação de toxicodependentes

6.2.2 Serviços Principais
6.2.2.1 Optimização da Aplicação Móvel “Posto de Informações sobre a Luta contra a 

Droga”
A fim de reforçar a sensibilização junto dos cidadãos sobre os perigos da droga e permitir aos 
jovens e às famílias de receber assistência profissional, o mais cedo possível, em 2016, foi 
lançada a segunda versão da aplicação de “Posto de Informações sobre a Luta contra a Droga”, 
na qual contem notícias sobre a luta contra a droga, formulário de auto-avaliação, informações 
de actividades e de pedido de ajuda, além de informações recentes relativas à droga. Foi também 
lançada a aplicação móvel “i-tips” (mudar os maus hábitos passo a passo), com o objectivo de, 
através dos elementos interactivos, reforçar a sensibilização junto dos utentes sobre os perigos 
da droga e aumentar a respectiva consciência de acção respeitantes à mudança dos maus hábitos.

6.2.2.2 Plano de Dicas para a Desintoxicação e Programa de Promoção dos Serviços de 
Desintoxicação
Em 2016, em colaboração com o Corpo de Polícia de Segurança Pública, Serviços de Alfândega 
e serviços do Ministério Público, realizaram-se, por um lado, 19 palestras de “Dicas para a 
Desintoxicação”, tendo contado com a participação de 934 funcionários responsáveis pela 
aplicação da lei e, por outro lado, foram enviadas mais de 2.900 mensagens telefónicas aos 

jovens e aos encarregados de educação, com vista a reforçar a atenção pública sobre a questão 
da droga. No âmbito do Programa de Promoção dos Serviços de Desintoxicação, realizaram-se 
54 formações destinadas aos agentes da função pública, profissionais de saúde e técnicos da 
linha da frente das instituições de serviço social, tendo contado com a participação de 2.451 
pessoas, e, com o apoio financeiro do IAS, as instituições de serviço social organizaram mais de 
10 actividades promocionais respeitantes à desintoxicação, em que participaram 1.000 pessoas.

 

Palestra de “Dicas de Desintoxicação” com o Pessoal das Forças de Segurança 

6.2.2.3 Reforço contínuo do mecanismo de coordenação para a desintoxicação de toxi-
codependentes em regime de pena suspensa
Em 2016, 1) em conjunto com os tribunais, o IAS continuou a desenvolver o mecanismo de 
coordenação para a desintoxicação de toxicodependentes em regime de pena suspensa. No perío-
do compreendido entre 2009 e 2016, foi encaminhado um total de 804 casos de pena suspensa, 
dos quais 93 são do ano de 2016; 2) o IAS efectuou uma revisão plena das medidas de tratamento 
de desintoxicação, tendo integrado dois níveis de desintoxicação em regime de pena suspensa: 
comunidade e lar. Em simultâneo, foram não só realizadas várias palestras/actividades temáticas 
(10 horas) como também desenvolvidos, em colaboração com as instituições de serviço social, 
tratamentos comunitários e serviços de aconselhamento destinados aos casos em regime de pena 
suspensa; 3) o IAS, por um lado, acompanhou constantemente o efeito da implementação do 
mecanismo de coordenação para a desintoxicação de toxicodependentes em regime de pena 
suspensa e, por outro lado, continuou a desenvolver a colaboração com os tribunais e as instituições 
de serviço social, convocando reuniões regulares para efectuar atempadamente uma revisão e um 
ajustamento destinado às medidas de tratamento de desintoxicação.

Participação de Planos de Aventura 
na Zona de Experiência Temática

Professores e alunos na zona de fotografia em 3D
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

6.Serviços de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência

6.1 Serviços de Prevenção do Abuso da Droga
6.1.1 Trabalhos Prioritários do Ano
6.1.1.1 Entrada em funcionamento da Casa de Educação de Vida Sadia

No dia 26 de Junho de 2016, Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, a Casa 
de Educação de Vida Sadia do IAS foi inaugurado oficialmente, tendo entrado gradualmente em 
funcionamento, com o objectivo de reforçar, de forma mais plena e popularizada, a prevenção 
do abuso de drogas. Tendo em conta as necessidades dos usuários, além das três salas de aula, 
foram criadas criativamente sala multifuncional para projecção de filmes, sala multimédia, zona 
para fotografia em 3D, zona experimental de jogos, zona de muro de escalada e de aventura 
urbana, zona para exposição de informações e zona de leitura, etc. Ao mesmo tempo, em colabo-
ração com as instituições de serviço social, Casa proporciona espaços para a realização de diferentes 
actividades culturais, desportivas e artísticas, podendo os cidadãos de Macau, especialmente as 
crianças, os jovens e os encarregados de educação, obter de informações saudáveis respeitantes 
à luta contra drogas.

 

         Curso de Educação de Vida Sadia
Com a missão de “ajudar as crianças a crescerem de forma saudável e prevenir o abuso da 
droga”, o Curso de Educação de Vida Sadia tem por objectivo proporcionar aos alunos com 
idade entre 5 e 12 anos cursos de educação, de boa qualidade, relativamente à prevenção do 
abuso da droga, para que os mesmos possam estabelecer um estilo de vida saudável e um valor 
correcto. A partir de Abril de 2016, o Curso começou a ser realizado na Casa de Educação de 
Vida Sadia, passando de 2 para 3 o número das salas de aula. Face ao ano anterior, em 2016, 
foram acrescentadas, mais de 39 aulas no curso, tendo registado a participação de 1.358 alunos. 
Esse facto levou a que a Casa proporcionasse não só a facilitação do desenvolvimento dos 
respectivos serviços, como também ajudou os alunos a cultivarem um estilo de vida saudável 
desde pequeninos e terem capacidades para dizer “não” às drogas.
 

            Actividades de Aconselhamento de Aventura
Na Casa de Educação de Vida Sadia foi criada uma zona diversificada que, através de activi-
dades de aventura, nomeadamente escalada do muro, cursos de corda e mais de 50 jogos de 
aventura de baixa altura, tem por objectivo desenvolver, em conjunto com as diferentes instituições 
não-governamentais, serviços de aconselhamento respeitantes à prevenção do abuso da droga. 
Em 2016, foi formado um total de 71 instrutores de aventura qualificados.

        Explicação das técnicas de como fazer os nós

6.1.1.2 Série de actividades do Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de 
Drogas
Para celebrar o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, o IAS, em conjunto 
com várias organizações governamentais e não-governamentais, realizou uma série de activi-
dades respeitantes à luta contra drogas, entre Junho e Agosto, nomeadamente a Cerimónia de 
Inauguração da Casa de Educação de Vida Sadia, o Dia de convívio para pais e filhos alusivo ao 
tema de Vida Sadia e o Concurso de teatro sobre o combate à droga, etc. No total, foram regista-
dos de cerca de 1.200 participantes nas actividades.

 

Cerimónia de Inauguração da Casa de Educação de Vida Sadia presidida pelo Secretário Sr. Dr. Alexis Tam Chon Weng 

Convidados e participantes do concurso de teatro sobre o combate à droga

6.1.2 Serviços Principais
6.1.2.1 Promover a participação dos encarregados de educação na acções de educação 

anti-drogas
           Plano de Leitura Familiar do Livro de Pinturas de Harold

No Plano de Leitura Familiar do Livro de Pinturas de Harold, co-organizado pelo IAS e o Gabi-
nete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau, foi pela primeira vez utilizado 
o Harold, embaixador infantil anti-droga, como papel principal no Curso de Educação de Vida 
Sadia e publicado um livro de pinturas “Huha, Huha” respeitante à luta contra drogas. Ao 
mesmo tempo, através de uma série de actividades de acompanhamento aos encarregados de 
educação, o Plano tem ainda por objectivo ajudar os encarregados de educação a fazerem um 
bom uso do livro de pinturas, sensibilizando as crianças a estabelecerem um estilo de vida 
positivo e a afastarem-se das drogas. Mais de 1.100 visitantes solicitaram livro de pinturas via 
internet, sendo mais de 400 participantes de pais - filhos.

 

Harold, embaixador infantil anti-droga, foi utilizado pela primeira vez, como papel principal no Curso de 
Educação de Vida Sadia

     
Observação de aulas e palestras para os encarregados de educação
A fim de incentivar os encarregados de educação a participarem na educação anti-drogas e 
aumentar seus conhecimentos sobre a educação da prevenção do abuso de drogas, em 2016 foram 
registados mais de 170 participantes na observação de aulas de vida sadia. Ao mesmo tempo, 
foram ainda realizadas 2 palestras destinadas exclusivamente aos encarregados de educação que 
participavam na observação de aulas, com o objectivo de fazer com que os participantes possam 
conhecer a actualidade do abuso de drogas dos jovens de Macau, partilhar as técnicas de comuni-
cação entre pais e filhos e construir uma boa relação e interacção entre pais e filhos através da 
leitura do livro de pinturas. No total, foram registados 99 participantes nas referidas actividades.

 

 

Participação dos encarregados de educação na observação de aulas do Curso de Educação de Vida Sadia

 
      Actividades familiares

Em 2016, o IAS realizou 3 actividades para família de experimentação geral, tendo por objecti-
vo, através da visita da Casa de Educação de Vida Sadia, palestras para os encarregados de 
educação e actividades familiares, promover uma vida sem drogas. O numero total de partici-
pantes foi de 208 participantes. 

6.1.2.2 Grupo de Voluntários de Apoio ao Combate à Droga
Em 2016, o Grupo de Voluntários de Macau de Apoio ao Combate à Droga realizou um total de 
11 actividades destinadas aos membros, incluindo formação, intercâmbio, filmagem de vídeos, 
entre outras. No que respeita aos trabalhos de combate à droga, foram enviados pelo IAS e pelas 
instituições de serviço social vários voluntários para participarem nas grandes actividades 
comunitárias relativas à luta contra drogas.

6.2. Serviços de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação

6.2.1 Trabalhos Prioritários do Ano
6.2.1.1 Desintoxicação - Consulta Externa e outros Serviços de Reabilitação

O Centro de Desintoxicação e Tratamento de Manutenção do IAS disponibiliza aos toxicodepen-
dentes serviços gerais e diversificados relativamente ao tratamento da toxicodependência e 
reabilitação. Em 2016, foram registadas 573 pessoas na consulta externa para a desintoxicação, 
das quais 69 eram novos casos. No total, foram prestados 142.146 serviços, sendo a maioria 
exames de urina e serviços de cuidado de enfermagem. No que diz respeito ao procedimento de 
gestão e ao desenvolvimento do tratamento clínico, o IAS, em colaboração com a Universidade 
de Ciência e Tecnologia de Macau, procedeu a monitorização da densidade da metadona no 
sague, do programa de tratamento e aconselhamento pleno e interdisciplinar para adultos e 
jovens, plano de sistema automático de dispensa de medicamentos de metadona, aperfeiçoamen-
to contínuo do sistema de gestão de registo clínico e de medicamentos por reconhecimento 
facial.

6.2.1.2 Prevenção e Tratamento das Doenças Infecciosas e Redução de Danos
Em 2016, o IAS continuou a colaborar com o departamento de infecção do Centro Hospitalar de 
Conde São Januário, tendo acompanhado um total de 361 casos de doenças infecto-contagiosas. 
Relativamente ao trabalho de aconselhamento, foram prestados acompanhamentos para 288 
casos de doenças infecciosas especiais, consultas sobre SIDA para 102 requerentes, 
formações/actividades para 105 funcionários da linha da frente e formandos do lar de desintoxi-
cação. Além disso, para melhor se inteirar da situação dos toxicodependentes, foi preenchido um 
total de 172 questionários sobre comportamentos altamente perigosos, no sentido de desenvolver 
trabalhos de apoio através da análise dos dados recolhidos. Em 2016, em coordenação com as 
actividades desenvolvidas pelo grupo de tratamento de metadona e para elevar o efeito terapêuti-
co dos doentes, o IAS continuou a implementar o plano de “Tratamento de Metadona com Prémio 
de Cupão”, que contou com 183 utentes. Em média, a taxa de comparência foi de 86%. Ademais, 
foi realizado pelo IAS um curso de formação de metadona, destinado às pessoas das instituições 
particulares, incluindo a orientação de trabalho.

    

　Os toxicodependentes celebrando o Carnaval de Páscoa

6.2.1.3 Serviços de aconselhamento aos toxicodependentes jovens e apoio aos encarrega-
dos de educação
O IAS, em colaboração com as instituições de serviço social, organizou vários cursos de 
educação e aconselhamento aos toxicodependentes jovens sobre comportamentos altamente 
perigosos6  com o objectivo de efectuar, mediante uma simples avaliação física, uma intervenção 
precoce e, ao mesmo tempo, elaborar o Manual de Aconselhamento para Toxicodependentes 
Jovens. Além disso, ainda com a colaboração das instituições de serviço social, o IAS desen-
volveu várias actividades de aconselhamento e assistência aos familiares dos toxicodependentes, 
incluindo a aplicação do Manual de Educação e Aconselhamento para Encarregados de Educação 
de Toxicodependentes e a elaboração da Revista Trimestral “Encarregados de Educação Inteli-
gentes - Recursos Familiares dos Toxicodependentes”.

Realização do workshop para os encarregados de educação de toxicodependentes

6.2.2 Serviços Principais
6.2.2.1 Optimização da Aplicação Móvel “Posto de Informações sobre a Luta contra a 

Droga”
A fim de reforçar a sensibilização junto dos cidadãos sobre os perigos da droga e permitir aos 
jovens e às famílias de receber assistência profissional, o mais cedo possível, em 2016, foi 
lançada a segunda versão da aplicação de “Posto de Informações sobre a Luta contra a Droga”, 
na qual contem notícias sobre a luta contra a droga, formulário de auto-avaliação, informações 
de actividades e de pedido de ajuda, além de informações recentes relativas à droga. Foi também 
lançada a aplicação móvel “i-tips” (mudar os maus hábitos passo a passo), com o objectivo de, 
através dos elementos interactivos, reforçar a sensibilização junto dos utentes sobre os perigos 
da droga e aumentar a respectiva consciência de acção respeitantes à mudança dos maus hábitos.

6.2.2.2 Plano de Dicas para a Desintoxicação e Programa de Promoção dos Serviços de 
Desintoxicação
Em 2016, em colaboração com o Corpo de Polícia de Segurança Pública, Serviços de Alfândega 
e serviços do Ministério Público, realizaram-se, por um lado, 19 palestras de “Dicas para a 
Desintoxicação”, tendo contado com a participação de 934 funcionários responsáveis pela 
aplicação da lei e, por outro lado, foram enviadas mais de 2.900 mensagens telefónicas aos 

jovens e aos encarregados de educação, com vista a reforçar a atenção pública sobre a questão 
da droga. No âmbito do Programa de Promoção dos Serviços de Desintoxicação, realizaram-se 
54 formações destinadas aos agentes da função pública, profissionais de saúde e técnicos da 
linha da frente das instituições de serviço social, tendo contado com a participação de 2.451 
pessoas, e, com o apoio financeiro do IAS, as instituições de serviço social organizaram mais de 
10 actividades promocionais respeitantes à desintoxicação, em que participaram 1.000 pessoas.

 

Palestra de “Dicas de Desintoxicação” com o Pessoal das Forças de Segurança 

6.2.2.3 Reforço contínuo do mecanismo de coordenação para a desintoxicação de toxi-
codependentes em regime de pena suspensa
Em 2016, 1) em conjunto com os tribunais, o IAS continuou a desenvolver o mecanismo de 
coordenação para a desintoxicação de toxicodependentes em regime de pena suspensa. No perío-
do compreendido entre 2009 e 2016, foi encaminhado um total de 804 casos de pena suspensa, 
dos quais 93 são do ano de 2016; 2) o IAS efectuou uma revisão plena das medidas de tratamento 
de desintoxicação, tendo integrado dois níveis de desintoxicação em regime de pena suspensa: 
comunidade e lar. Em simultâneo, foram não só realizadas várias palestras/actividades temáticas 
(10 horas) como também desenvolvidos, em colaboração com as instituições de serviço social, 
tratamentos comunitários e serviços de aconselhamento destinados aos casos em regime de pena 
suspensa; 3) o IAS, por um lado, acompanhou constantemente o efeito da implementação do 
mecanismo de coordenação para a desintoxicação de toxicodependentes em regime de pena 
suspensa e, por outro lado, continuou a desenvolver a colaboração com os tribunais e as instituições 
de serviço social, convocando reuniões regulares para efectuar atempadamente uma revisão e um 
ajustamento destinado às medidas de tratamento de desintoxicação.
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

6.Serviços de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência

6.1 Serviços de Prevenção do Abuso da Droga
6.1.1 Trabalhos Prioritários do Ano
6.1.1.1 Entrada em funcionamento da Casa de Educação de Vida Sadia

No dia 26 de Junho de 2016, Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, a Casa 
de Educação de Vida Sadia do IAS foi inaugurado oficialmente, tendo entrado gradualmente em 
funcionamento, com o objectivo de reforçar, de forma mais plena e popularizada, a prevenção 
do abuso de drogas. Tendo em conta as necessidades dos usuários, além das três salas de aula, 
foram criadas criativamente sala multifuncional para projecção de filmes, sala multimédia, zona 
para fotografia em 3D, zona experimental de jogos, zona de muro de escalada e de aventura 
urbana, zona para exposição de informações e zona de leitura, etc. Ao mesmo tempo, em colabo-
ração com as instituições de serviço social, Casa proporciona espaços para a realização de diferentes 
actividades culturais, desportivas e artísticas, podendo os cidadãos de Macau, especialmente as 
crianças, os jovens e os encarregados de educação, obter de informações saudáveis respeitantes 
à luta contra drogas.

 

         Curso de Educação de Vida Sadia
Com a missão de “ajudar as crianças a crescerem de forma saudável e prevenir o abuso da 
droga”, o Curso de Educação de Vida Sadia tem por objectivo proporcionar aos alunos com 
idade entre 5 e 12 anos cursos de educação, de boa qualidade, relativamente à prevenção do 
abuso da droga, para que os mesmos possam estabelecer um estilo de vida saudável e um valor 
correcto. A partir de Abril de 2016, o Curso começou a ser realizado na Casa de Educação de 
Vida Sadia, passando de 2 para 3 o número das salas de aula. Face ao ano anterior, em 2016, 
foram acrescentadas, mais de 39 aulas no curso, tendo registado a participação de 1.358 alunos. 
Esse facto levou a que a Casa proporcionasse não só a facilitação do desenvolvimento dos 
respectivos serviços, como também ajudou os alunos a cultivarem um estilo de vida saudável 
desde pequeninos e terem capacidades para dizer “não” às drogas.
 

            Actividades de Aconselhamento de Aventura
Na Casa de Educação de Vida Sadia foi criada uma zona diversificada que, através de activi-
dades de aventura, nomeadamente escalada do muro, cursos de corda e mais de 50 jogos de 
aventura de baixa altura, tem por objectivo desenvolver, em conjunto com as diferentes instituições 
não-governamentais, serviços de aconselhamento respeitantes à prevenção do abuso da droga. 
Em 2016, foi formado um total de 71 instrutores de aventura qualificados.

        Explicação das técnicas de como fazer os nós

6.1.1.2 Série de actividades do Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de 
Drogas
Para celebrar o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, o IAS, em conjunto 
com várias organizações governamentais e não-governamentais, realizou uma série de activi-
dades respeitantes à luta contra drogas, entre Junho e Agosto, nomeadamente a Cerimónia de 
Inauguração da Casa de Educação de Vida Sadia, o Dia de convívio para pais e filhos alusivo ao 
tema de Vida Sadia e o Concurso de teatro sobre o combate à droga, etc. No total, foram regista-
dos de cerca de 1.200 participantes nas actividades.

 

Cerimónia de Inauguração da Casa de Educação de Vida Sadia presidida pelo Secretário Sr. Dr. Alexis Tam Chon Weng 

Convidados e participantes do concurso de teatro sobre o combate à droga

6.1.2 Serviços Principais
6.1.2.1 Promover a participação dos encarregados de educação na acções de educação 

anti-drogas
           Plano de Leitura Familiar do Livro de Pinturas de Harold

No Plano de Leitura Familiar do Livro de Pinturas de Harold, co-organizado pelo IAS e o Gabi-
nete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau, foi pela primeira vez utilizado 
o Harold, embaixador infantil anti-droga, como papel principal no Curso de Educação de Vida 
Sadia e publicado um livro de pinturas “Huha, Huha” respeitante à luta contra drogas. Ao 
mesmo tempo, através de uma série de actividades de acompanhamento aos encarregados de 
educação, o Plano tem ainda por objectivo ajudar os encarregados de educação a fazerem um 
bom uso do livro de pinturas, sensibilizando as crianças a estabelecerem um estilo de vida 
positivo e a afastarem-se das drogas. Mais de 1.100 visitantes solicitaram livro de pinturas via 
internet, sendo mais de 400 participantes de pais - filhos.

 

Harold, embaixador infantil anti-droga, foi utilizado pela primeira vez, como papel principal no Curso de 
Educação de Vida Sadia

     
Observação de aulas e palestras para os encarregados de educação
A fim de incentivar os encarregados de educação a participarem na educação anti-drogas e 
aumentar seus conhecimentos sobre a educação da prevenção do abuso de drogas, em 2016 foram 
registados mais de 170 participantes na observação de aulas de vida sadia. Ao mesmo tempo, 
foram ainda realizadas 2 palestras destinadas exclusivamente aos encarregados de educação que 
participavam na observação de aulas, com o objectivo de fazer com que os participantes possam 
conhecer a actualidade do abuso de drogas dos jovens de Macau, partilhar as técnicas de comuni-
cação entre pais e filhos e construir uma boa relação e interacção entre pais e filhos através da 
leitura do livro de pinturas. No total, foram registados 99 participantes nas referidas actividades.

 

 

Participação dos encarregados de educação na observação de aulas do Curso de Educação de Vida Sadia

 
      Actividades familiares

Em 2016, o IAS realizou 3 actividades para família de experimentação geral, tendo por objecti-
vo, através da visita da Casa de Educação de Vida Sadia, palestras para os encarregados de 
educação e actividades familiares, promover uma vida sem drogas. O numero total de partici-
pantes foi de 208 participantes. 

6.1.2.2 Grupo de Voluntários de Apoio ao Combate à Droga
Em 2016, o Grupo de Voluntários de Macau de Apoio ao Combate à Droga realizou um total de 
11 actividades destinadas aos membros, incluindo formação, intercâmbio, filmagem de vídeos, 
entre outras. No que respeita aos trabalhos de combate à droga, foram enviados pelo IAS e pelas 
instituições de serviço social vários voluntários para participarem nas grandes actividades 
comunitárias relativas à luta contra drogas.

6.2. Serviços de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação

6.2.1 Trabalhos Prioritários do Ano
6.2.1.1 Desintoxicação - Consulta Externa e outros Serviços de Reabilitação

O Centro de Desintoxicação e Tratamento de Manutenção do IAS disponibiliza aos toxicodepen-
dentes serviços gerais e diversificados relativamente ao tratamento da toxicodependência e 
reabilitação. Em 2016, foram registadas 573 pessoas na consulta externa para a desintoxicação, 
das quais 69 eram novos casos. No total, foram prestados 142.146 serviços, sendo a maioria 
exames de urina e serviços de cuidado de enfermagem. No que diz respeito ao procedimento de 
gestão e ao desenvolvimento do tratamento clínico, o IAS, em colaboração com a Universidade 
de Ciência e Tecnologia de Macau, procedeu a monitorização da densidade da metadona no 
sague, do programa de tratamento e aconselhamento pleno e interdisciplinar para adultos e 
jovens, plano de sistema automático de dispensa de medicamentos de metadona, aperfeiçoamen-
to contínuo do sistema de gestão de registo clínico e de medicamentos por reconhecimento 
facial.

6.2.1.2 Prevenção e Tratamento das Doenças Infecciosas e Redução de Danos
Em 2016, o IAS continuou a colaborar com o departamento de infecção do Centro Hospitalar de 
Conde São Januário, tendo acompanhado um total de 361 casos de doenças infecto-contagiosas. 
Relativamente ao trabalho de aconselhamento, foram prestados acompanhamentos para 288 
casos de doenças infecciosas especiais, consultas sobre SIDA para 102 requerentes, 
formações/actividades para 105 funcionários da linha da frente e formandos do lar de desintoxi-
cação. Além disso, para melhor se inteirar da situação dos toxicodependentes, foi preenchido um 
total de 172 questionários sobre comportamentos altamente perigosos, no sentido de desenvolver 
trabalhos de apoio através da análise dos dados recolhidos. Em 2016, em coordenação com as 
actividades desenvolvidas pelo grupo de tratamento de metadona e para elevar o efeito terapêuti-
co dos doentes, o IAS continuou a implementar o plano de “Tratamento de Metadona com Prémio 
de Cupão”, que contou com 183 utentes. Em média, a taxa de comparência foi de 86%. Ademais, 
foi realizado pelo IAS um curso de formação de metadona, destinado às pessoas das instituições 
particulares, incluindo a orientação de trabalho.

    

　Os toxicodependentes celebrando o Carnaval de Páscoa

6.2.1.3 Serviços de aconselhamento aos toxicodependentes jovens e apoio aos encarrega-
dos de educação
O IAS, em colaboração com as instituições de serviço social, organizou vários cursos de 
educação e aconselhamento aos toxicodependentes jovens sobre comportamentos altamente 
perigosos6  com o objectivo de efectuar, mediante uma simples avaliação física, uma intervenção 
precoce e, ao mesmo tempo, elaborar o Manual de Aconselhamento para Toxicodependentes 
Jovens. Além disso, ainda com a colaboração das instituições de serviço social, o IAS desen-
volveu várias actividades de aconselhamento e assistência aos familiares dos toxicodependentes, 
incluindo a aplicação do Manual de Educação e Aconselhamento para Encarregados de Educação 
de Toxicodependentes e a elaboração da Revista Trimestral “Encarregados de Educação Inteli-
gentes - Recursos Familiares dos Toxicodependentes”.

Realização do workshop para os encarregados de educação de toxicodependentes

6.2.2 Serviços Principais
6.2.2.1 Optimização da Aplicação Móvel “Posto de Informações sobre a Luta contra a 

Droga”
A fim de reforçar a sensibilização junto dos cidadãos sobre os perigos da droga e permitir aos 
jovens e às famílias de receber assistência profissional, o mais cedo possível, em 2016, foi 
lançada a segunda versão da aplicação de “Posto de Informações sobre a Luta contra a Droga”, 
na qual contem notícias sobre a luta contra a droga, formulário de auto-avaliação, informações 
de actividades e de pedido de ajuda, além de informações recentes relativas à droga. Foi também 
lançada a aplicação móvel “i-tips” (mudar os maus hábitos passo a passo), com o objectivo de, 
através dos elementos interactivos, reforçar a sensibilização junto dos utentes sobre os perigos 
da droga e aumentar a respectiva consciência de acção respeitantes à mudança dos maus hábitos.

6.2.2.2 Plano de Dicas para a Desintoxicação e Programa de Promoção dos Serviços de 
Desintoxicação
Em 2016, em colaboração com o Corpo de Polícia de Segurança Pública, Serviços de Alfândega 
e serviços do Ministério Público, realizaram-se, por um lado, 19 palestras de “Dicas para a 
Desintoxicação”, tendo contado com a participação de 934 funcionários responsáveis pela 
aplicação da lei e, por outro lado, foram enviadas mais de 2.900 mensagens telefónicas aos 

jovens e aos encarregados de educação, com vista a reforçar a atenção pública sobre a questão 
da droga. No âmbito do Programa de Promoção dos Serviços de Desintoxicação, realizaram-se 
54 formações destinadas aos agentes da função pública, profissionais de saúde e técnicos da 
linha da frente das instituições de serviço social, tendo contado com a participação de 2.451 
pessoas, e, com o apoio financeiro do IAS, as instituições de serviço social organizaram mais de 
10 actividades promocionais respeitantes à desintoxicação, em que participaram 1.000 pessoas.

 

Palestra de “Dicas de Desintoxicação” com o Pessoal das Forças de Segurança 

6.2.2.3 Reforço contínuo do mecanismo de coordenação para a desintoxicação de toxi-
codependentes em regime de pena suspensa
Em 2016, 1) em conjunto com os tribunais, o IAS continuou a desenvolver o mecanismo de 
coordenação para a desintoxicação de toxicodependentes em regime de pena suspensa. No perío-
do compreendido entre 2009 e 2016, foi encaminhado um total de 804 casos de pena suspensa, 
dos quais 93 são do ano de 2016; 2) o IAS efectuou uma revisão plena das medidas de tratamento 
de desintoxicação, tendo integrado dois níveis de desintoxicação em regime de pena suspensa: 
comunidade e lar. Em simultâneo, foram não só realizadas várias palestras/actividades temáticas 
(10 horas) como também desenvolvidos, em colaboração com as instituições de serviço social, 
tratamentos comunitários e serviços de aconselhamento destinados aos casos em regime de pena 
suspensa; 3) o IAS, por um lado, acompanhou constantemente o efeito da implementação do 
mecanismo de coordenação para a desintoxicação de toxicodependentes em regime de pena 
suspensa e, por outro lado, continuou a desenvolver a colaboração com os tribunais e as instituições 
de serviço social, convocando reuniões regulares para efectuar atempadamente uma revisão e um 
ajustamento destinado às medidas de tratamento de desintoxicação.
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

6.Serviços de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência

6.1 Serviços de Prevenção do Abuso da Droga
6.1.1 Trabalhos Prioritários do Ano
6.1.1.1 Entrada em funcionamento da Casa de Educação de Vida Sadia

No dia 26 de Junho de 2016, Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, a Casa 
de Educação de Vida Sadia do IAS foi inaugurado oficialmente, tendo entrado gradualmente em 
funcionamento, com o objectivo de reforçar, de forma mais plena e popularizada, a prevenção 
do abuso de drogas. Tendo em conta as necessidades dos usuários, além das três salas de aula, 
foram criadas criativamente sala multifuncional para projecção de filmes, sala multimédia, zona 
para fotografia em 3D, zona experimental de jogos, zona de muro de escalada e de aventura 
urbana, zona para exposição de informações e zona de leitura, etc. Ao mesmo tempo, em colabo-
ração com as instituições de serviço social, Casa proporciona espaços para a realização de diferentes 
actividades culturais, desportivas e artísticas, podendo os cidadãos de Macau, especialmente as 
crianças, os jovens e os encarregados de educação, obter de informações saudáveis respeitantes 
à luta contra drogas.

 

         Curso de Educação de Vida Sadia
Com a missão de “ajudar as crianças a crescerem de forma saudável e prevenir o abuso da 
droga”, o Curso de Educação de Vida Sadia tem por objectivo proporcionar aos alunos com 
idade entre 5 e 12 anos cursos de educação, de boa qualidade, relativamente à prevenção do 
abuso da droga, para que os mesmos possam estabelecer um estilo de vida saudável e um valor 
correcto. A partir de Abril de 2016, o Curso começou a ser realizado na Casa de Educação de 
Vida Sadia, passando de 2 para 3 o número das salas de aula. Face ao ano anterior, em 2016, 
foram acrescentadas, mais de 39 aulas no curso, tendo registado a participação de 1.358 alunos. 
Esse facto levou a que a Casa proporcionasse não só a facilitação do desenvolvimento dos 
respectivos serviços, como também ajudou os alunos a cultivarem um estilo de vida saudável 
desde pequeninos e terem capacidades para dizer “não” às drogas.
 

            Actividades de Aconselhamento de Aventura
Na Casa de Educação de Vida Sadia foi criada uma zona diversificada que, através de activi-
dades de aventura, nomeadamente escalada do muro, cursos de corda e mais de 50 jogos de 
aventura de baixa altura, tem por objectivo desenvolver, em conjunto com as diferentes instituições 
não-governamentais, serviços de aconselhamento respeitantes à prevenção do abuso da droga. 
Em 2016, foi formado um total de 71 instrutores de aventura qualificados.

        Explicação das técnicas de como fazer os nós

6.1.1.2 Série de actividades do Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de 
Drogas
Para celebrar o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, o IAS, em conjunto 
com várias organizações governamentais e não-governamentais, realizou uma série de activi-
dades respeitantes à luta contra drogas, entre Junho e Agosto, nomeadamente a Cerimónia de 
Inauguração da Casa de Educação de Vida Sadia, o Dia de convívio para pais e filhos alusivo ao 
tema de Vida Sadia e o Concurso de teatro sobre o combate à droga, etc. No total, foram regista-
dos de cerca de 1.200 participantes nas actividades.

 

Cerimónia de Inauguração da Casa de Educação de Vida Sadia presidida pelo Secretário Sr. Dr. Alexis Tam Chon Weng 

Convidados e participantes do concurso de teatro sobre o combate à droga

6.1.2 Serviços Principais
6.1.2.1 Promover a participação dos encarregados de educação na acções de educação 

anti-drogas
           Plano de Leitura Familiar do Livro de Pinturas de Harold

No Plano de Leitura Familiar do Livro de Pinturas de Harold, co-organizado pelo IAS e o Gabi-
nete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau, foi pela primeira vez utilizado 
o Harold, embaixador infantil anti-droga, como papel principal no Curso de Educação de Vida 
Sadia e publicado um livro de pinturas “Huha, Huha” respeitante à luta contra drogas. Ao 
mesmo tempo, através de uma série de actividades de acompanhamento aos encarregados de 
educação, o Plano tem ainda por objectivo ajudar os encarregados de educação a fazerem um 
bom uso do livro de pinturas, sensibilizando as crianças a estabelecerem um estilo de vida 
positivo e a afastarem-se das drogas. Mais de 1.100 visitantes solicitaram livro de pinturas via 
internet, sendo mais de 400 participantes de pais - filhos.

 

Harold, embaixador infantil anti-droga, foi utilizado pela primeira vez, como papel principal no Curso de 
Educação de Vida Sadia

     
Observação de aulas e palestras para os encarregados de educação
A fim de incentivar os encarregados de educação a participarem na educação anti-drogas e 
aumentar seus conhecimentos sobre a educação da prevenção do abuso de drogas, em 2016 foram 
registados mais de 170 participantes na observação de aulas de vida sadia. Ao mesmo tempo, 
foram ainda realizadas 2 palestras destinadas exclusivamente aos encarregados de educação que 
participavam na observação de aulas, com o objectivo de fazer com que os participantes possam 
conhecer a actualidade do abuso de drogas dos jovens de Macau, partilhar as técnicas de comuni-
cação entre pais e filhos e construir uma boa relação e interacção entre pais e filhos através da 
leitura do livro de pinturas. No total, foram registados 99 participantes nas referidas actividades.

 

 

Participação dos encarregados de educação na observação de aulas do Curso de Educação de Vida Sadia

 
      Actividades familiares

Em 2016, o IAS realizou 3 actividades para família de experimentação geral, tendo por objecti-
vo, através da visita da Casa de Educação de Vida Sadia, palestras para os encarregados de 
educação e actividades familiares, promover uma vida sem drogas. O numero total de partici-
pantes foi de 208 participantes. 

6.1.2.2 Grupo de Voluntários de Apoio ao Combate à Droga
Em 2016, o Grupo de Voluntários de Macau de Apoio ao Combate à Droga realizou um total de 
11 actividades destinadas aos membros, incluindo formação, intercâmbio, filmagem de vídeos, 
entre outras. No que respeita aos trabalhos de combate à droga, foram enviados pelo IAS e pelas 
instituições de serviço social vários voluntários para participarem nas grandes actividades 
comunitárias relativas à luta contra drogas.

6.2. Serviços de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação

6.2.1 Trabalhos Prioritários do Ano
6.2.1.1 Desintoxicação - Consulta Externa e outros Serviços de Reabilitação

O Centro de Desintoxicação e Tratamento de Manutenção do IAS disponibiliza aos toxicodepen-
dentes serviços gerais e diversificados relativamente ao tratamento da toxicodependência e 
reabilitação. Em 2016, foram registadas 573 pessoas na consulta externa para a desintoxicação, 
das quais 69 eram novos casos. No total, foram prestados 142.146 serviços, sendo a maioria 
exames de urina e serviços de cuidado de enfermagem. No que diz respeito ao procedimento de 
gestão e ao desenvolvimento do tratamento clínico, o IAS, em colaboração com a Universidade 
de Ciência e Tecnologia de Macau, procedeu a monitorização da densidade da metadona no 
sague, do programa de tratamento e aconselhamento pleno e interdisciplinar para adultos e 
jovens, plano de sistema automático de dispensa de medicamentos de metadona, aperfeiçoamen-
to contínuo do sistema de gestão de registo clínico e de medicamentos por reconhecimento 
facial.

6.2.1.2 Prevenção e Tratamento das Doenças Infecciosas e Redução de Danos
Em 2016, o IAS continuou a colaborar com o departamento de infecção do Centro Hospitalar de 
Conde São Januário, tendo acompanhado um total de 361 casos de doenças infecto-contagiosas. 
Relativamente ao trabalho de aconselhamento, foram prestados acompanhamentos para 288 
casos de doenças infecciosas especiais, consultas sobre SIDA para 102 requerentes, 
formações/actividades para 105 funcionários da linha da frente e formandos do lar de desintoxi-
cação. Além disso, para melhor se inteirar da situação dos toxicodependentes, foi preenchido um 
total de 172 questionários sobre comportamentos altamente perigosos, no sentido de desenvolver 
trabalhos de apoio através da análise dos dados recolhidos. Em 2016, em coordenação com as 
actividades desenvolvidas pelo grupo de tratamento de metadona e para elevar o efeito terapêuti-
co dos doentes, o IAS continuou a implementar o plano de “Tratamento de Metadona com Prémio 
de Cupão”, que contou com 183 utentes. Em média, a taxa de comparência foi de 86%. Ademais, 
foi realizado pelo IAS um curso de formação de metadona, destinado às pessoas das instituições 
particulares, incluindo a orientação de trabalho.

    

　Os toxicodependentes celebrando o Carnaval de Páscoa

6.2.1.3 Serviços de aconselhamento aos toxicodependentes jovens e apoio aos encarrega-
dos de educação
O IAS, em colaboração com as instituições de serviço social, organizou vários cursos de 
educação e aconselhamento aos toxicodependentes jovens sobre comportamentos altamente 
perigosos6  com o objectivo de efectuar, mediante uma simples avaliação física, uma intervenção 
precoce e, ao mesmo tempo, elaborar o Manual de Aconselhamento para Toxicodependentes 
Jovens. Além disso, ainda com a colaboração das instituições de serviço social, o IAS desen-
volveu várias actividades de aconselhamento e assistência aos familiares dos toxicodependentes, 
incluindo a aplicação do Manual de Educação e Aconselhamento para Encarregados de Educação 
de Toxicodependentes e a elaboração da Revista Trimestral “Encarregados de Educação Inteli-
gentes - Recursos Familiares dos Toxicodependentes”.

Realização do workshop para os encarregados de educação de toxicodependentes

6.2.2 Serviços Principais
6.2.2.1 Optimização da Aplicação Móvel “Posto de Informações sobre a Luta contra a 

Droga”
A fim de reforçar a sensibilização junto dos cidadãos sobre os perigos da droga e permitir aos 
jovens e às famílias de receber assistência profissional, o mais cedo possível, em 2016, foi 
lançada a segunda versão da aplicação de “Posto de Informações sobre a Luta contra a Droga”, 
na qual contem notícias sobre a luta contra a droga, formulário de auto-avaliação, informações 
de actividades e de pedido de ajuda, além de informações recentes relativas à droga. Foi também 
lançada a aplicação móvel “i-tips” (mudar os maus hábitos passo a passo), com o objectivo de, 
através dos elementos interactivos, reforçar a sensibilização junto dos utentes sobre os perigos 
da droga e aumentar a respectiva consciência de acção respeitantes à mudança dos maus hábitos.

6.2.2.2 Plano de Dicas para a Desintoxicação e Programa de Promoção dos Serviços de 
Desintoxicação
Em 2016, em colaboração com o Corpo de Polícia de Segurança Pública, Serviços de Alfândega 
e serviços do Ministério Público, realizaram-se, por um lado, 19 palestras de “Dicas para a 
Desintoxicação”, tendo contado com a participação de 934 funcionários responsáveis pela 
aplicação da lei e, por outro lado, foram enviadas mais de 2.900 mensagens telefónicas aos 

jovens e aos encarregados de educação, com vista a reforçar a atenção pública sobre a questão 
da droga. No âmbito do Programa de Promoção dos Serviços de Desintoxicação, realizaram-se 
54 formações destinadas aos agentes da função pública, profissionais de saúde e técnicos da 
linha da frente das instituições de serviço social, tendo contado com a participação de 2.451 
pessoas, e, com o apoio financeiro do IAS, as instituições de serviço social organizaram mais de 
10 actividades promocionais respeitantes à desintoxicação, em que participaram 1.000 pessoas.

 

Palestra de “Dicas de Desintoxicação” com o Pessoal das Forças de Segurança 

6.2.2.3 Reforço contínuo do mecanismo de coordenação para a desintoxicação de toxi-
codependentes em regime de pena suspensa
Em 2016, 1) em conjunto com os tribunais, o IAS continuou a desenvolver o mecanismo de 
coordenação para a desintoxicação de toxicodependentes em regime de pena suspensa. No perío-
do compreendido entre 2009 e 2016, foi encaminhado um total de 804 casos de pena suspensa, 
dos quais 93 são do ano de 2016; 2) o IAS efectuou uma revisão plena das medidas de tratamento 
de desintoxicação, tendo integrado dois níveis de desintoxicação em regime de pena suspensa: 
comunidade e lar. Em simultâneo, foram não só realizadas várias palestras/actividades temáticas 
(10 horas) como também desenvolvidos, em colaboração com as instituições de serviço social, 
tratamentos comunitários e serviços de aconselhamento destinados aos casos em regime de pena 
suspensa; 3) o IAS, por um lado, acompanhou constantemente o efeito da implementação do 
mecanismo de coordenação para a desintoxicação de toxicodependentes em regime de pena 
suspensa e, por outro lado, continuou a desenvolver a colaboração com os tribunais e as instituições 
de serviço social, convocando reuniões regulares para efectuar atempadamente uma revisão e um 
ajustamento destinado às medidas de tratamento de desintoxicação.
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

6.Serviços de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência

6.1 Serviços de Prevenção do Abuso da Droga
6.1.1 Trabalhos Prioritários do Ano
6.1.1.1 Entrada em funcionamento da Casa de Educação de Vida Sadia

No dia 26 de Junho de 2016, Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, a Casa 
de Educação de Vida Sadia do IAS foi inaugurado oficialmente, tendo entrado gradualmente em 
funcionamento, com o objectivo de reforçar, de forma mais plena e popularizada, a prevenção 
do abuso de drogas. Tendo em conta as necessidades dos usuários, além das três salas de aula, 
foram criadas criativamente sala multifuncional para projecção de filmes, sala multimédia, zona 
para fotografia em 3D, zona experimental de jogos, zona de muro de escalada e de aventura 
urbana, zona para exposição de informações e zona de leitura, etc. Ao mesmo tempo, em colabo-
ração com as instituições de serviço social, Casa proporciona espaços para a realização de diferentes 
actividades culturais, desportivas e artísticas, podendo os cidadãos de Macau, especialmente as 
crianças, os jovens e os encarregados de educação, obter de informações saudáveis respeitantes 
à luta contra drogas.

 

         Curso de Educação de Vida Sadia
Com a missão de “ajudar as crianças a crescerem de forma saudável e prevenir o abuso da 
droga”, o Curso de Educação de Vida Sadia tem por objectivo proporcionar aos alunos com 
idade entre 5 e 12 anos cursos de educação, de boa qualidade, relativamente à prevenção do 
abuso da droga, para que os mesmos possam estabelecer um estilo de vida saudável e um valor 
correcto. A partir de Abril de 2016, o Curso começou a ser realizado na Casa de Educação de 
Vida Sadia, passando de 2 para 3 o número das salas de aula. Face ao ano anterior, em 2016, 
foram acrescentadas, mais de 39 aulas no curso, tendo registado a participação de 1.358 alunos. 
Esse facto levou a que a Casa proporcionasse não só a facilitação do desenvolvimento dos 
respectivos serviços, como também ajudou os alunos a cultivarem um estilo de vida saudável 
desde pequeninos e terem capacidades para dizer “não” às drogas.
 

            Actividades de Aconselhamento de Aventura
Na Casa de Educação de Vida Sadia foi criada uma zona diversificada que, através de activi-
dades de aventura, nomeadamente escalada do muro, cursos de corda e mais de 50 jogos de 
aventura de baixa altura, tem por objectivo desenvolver, em conjunto com as diferentes instituições 
não-governamentais, serviços de aconselhamento respeitantes à prevenção do abuso da droga. 
Em 2016, foi formado um total de 71 instrutores de aventura qualificados.

        Explicação das técnicas de como fazer os nós

6.1.1.2 Série de actividades do Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de 
Drogas
Para celebrar o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, o IAS, em conjunto 
com várias organizações governamentais e não-governamentais, realizou uma série de activi-
dades respeitantes à luta contra drogas, entre Junho e Agosto, nomeadamente a Cerimónia de 
Inauguração da Casa de Educação de Vida Sadia, o Dia de convívio para pais e filhos alusivo ao 
tema de Vida Sadia e o Concurso de teatro sobre o combate à droga, etc. No total, foram regista-
dos de cerca de 1.200 participantes nas actividades.

 

Cerimónia de Inauguração da Casa de Educação de Vida Sadia presidida pelo Secretário Sr. Dr. Alexis Tam Chon Weng 

Convidados e participantes do concurso de teatro sobre o combate à droga

6.1.2 Serviços Principais
6.1.2.1 Promover a participação dos encarregados de educação na acções de educação 

anti-drogas
           Plano de Leitura Familiar do Livro de Pinturas de Harold

No Plano de Leitura Familiar do Livro de Pinturas de Harold, co-organizado pelo IAS e o Gabi-
nete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau, foi pela primeira vez utilizado 
o Harold, embaixador infantil anti-droga, como papel principal no Curso de Educação de Vida 
Sadia e publicado um livro de pinturas “Huha, Huha” respeitante à luta contra drogas. Ao 
mesmo tempo, através de uma série de actividades de acompanhamento aos encarregados de 
educação, o Plano tem ainda por objectivo ajudar os encarregados de educação a fazerem um 
bom uso do livro de pinturas, sensibilizando as crianças a estabelecerem um estilo de vida 
positivo e a afastarem-se das drogas. Mais de 1.100 visitantes solicitaram livro de pinturas via 
internet, sendo mais de 400 participantes de pais - filhos.

 

Harold, embaixador infantil anti-droga, foi utilizado pela primeira vez, como papel principal no Curso de 
Educação de Vida Sadia

     
Observação de aulas e palestras para os encarregados de educação
A fim de incentivar os encarregados de educação a participarem na educação anti-drogas e 
aumentar seus conhecimentos sobre a educação da prevenção do abuso de drogas, em 2016 foram 
registados mais de 170 participantes na observação de aulas de vida sadia. Ao mesmo tempo, 
foram ainda realizadas 2 palestras destinadas exclusivamente aos encarregados de educação que 
participavam na observação de aulas, com o objectivo de fazer com que os participantes possam 
conhecer a actualidade do abuso de drogas dos jovens de Macau, partilhar as técnicas de comuni-
cação entre pais e filhos e construir uma boa relação e interacção entre pais e filhos através da 
leitura do livro de pinturas. No total, foram registados 99 participantes nas referidas actividades.

 

 

Participação dos encarregados de educação na observação de aulas do Curso de Educação de Vida Sadia

 
      Actividades familiares

Em 2016, o IAS realizou 3 actividades para família de experimentação geral, tendo por objecti-
vo, através da visita da Casa de Educação de Vida Sadia, palestras para os encarregados de 
educação e actividades familiares, promover uma vida sem drogas. O numero total de partici-
pantes foi de 208 participantes. 

6.1.2.2 Grupo de Voluntários de Apoio ao Combate à Droga
Em 2016, o Grupo de Voluntários de Macau de Apoio ao Combate à Droga realizou um total de 
11 actividades destinadas aos membros, incluindo formação, intercâmbio, filmagem de vídeos, 
entre outras. No que respeita aos trabalhos de combate à droga, foram enviados pelo IAS e pelas 
instituições de serviço social vários voluntários para participarem nas grandes actividades 
comunitárias relativas à luta contra drogas.

6.2. Serviços de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação

6.2.1 Trabalhos Prioritários do Ano
6.2.1.1 Desintoxicação - Consulta Externa e outros Serviços de Reabilitação

O Centro de Desintoxicação e Tratamento de Manutenção do IAS disponibiliza aos toxicodepen-
dentes serviços gerais e diversificados relativamente ao tratamento da toxicodependência e 
reabilitação. Em 2016, foram registadas 573 pessoas na consulta externa para a desintoxicação, 
das quais 69 eram novos casos. No total, foram prestados 142.146 serviços, sendo a maioria 
exames de urina e serviços de cuidado de enfermagem. No que diz respeito ao procedimento de 
gestão e ao desenvolvimento do tratamento clínico, o IAS, em colaboração com a Universidade 
de Ciência e Tecnologia de Macau, procedeu a monitorização da densidade da metadona no 
sague, do programa de tratamento e aconselhamento pleno e interdisciplinar para adultos e 
jovens, plano de sistema automático de dispensa de medicamentos de metadona, aperfeiçoamen-
to contínuo do sistema de gestão de registo clínico e de medicamentos por reconhecimento 
facial.

6.2.1.2 Prevenção e Tratamento das Doenças Infecciosas e Redução de Danos
Em 2016, o IAS continuou a colaborar com o departamento de infecção do Centro Hospitalar de 
Conde São Januário, tendo acompanhado um total de 361 casos de doenças infecto-contagiosas. 
Relativamente ao trabalho de aconselhamento, foram prestados acompanhamentos para 288 
casos de doenças infecciosas especiais, consultas sobre SIDA para 102 requerentes, 
formações/actividades para 105 funcionários da linha da frente e formandos do lar de desintoxi-
cação. Além disso, para melhor se inteirar da situação dos toxicodependentes, foi preenchido um 
total de 172 questionários sobre comportamentos altamente perigosos, no sentido de desenvolver 
trabalhos de apoio através da análise dos dados recolhidos. Em 2016, em coordenação com as 
actividades desenvolvidas pelo grupo de tratamento de metadona e para elevar o efeito terapêuti-
co dos doentes, o IAS continuou a implementar o plano de “Tratamento de Metadona com Prémio 
de Cupão”, que contou com 183 utentes. Em média, a taxa de comparência foi de 86%. Ademais, 
foi realizado pelo IAS um curso de formação de metadona, destinado às pessoas das instituições 
particulares, incluindo a orientação de trabalho.

    

　Os toxicodependentes celebrando o Carnaval de Páscoa

6.2.1.3 Serviços de aconselhamento aos toxicodependentes jovens e apoio aos encarrega-
dos de educação
O IAS, em colaboração com as instituições de serviço social, organizou vários cursos de 
educação e aconselhamento aos toxicodependentes jovens sobre comportamentos altamente 
perigosos6  com o objectivo de efectuar, mediante uma simples avaliação física, uma intervenção 
precoce e, ao mesmo tempo, elaborar o Manual de Aconselhamento para Toxicodependentes 
Jovens. Além disso, ainda com a colaboração das instituições de serviço social, o IAS desen-
volveu várias actividades de aconselhamento e assistência aos familiares dos toxicodependentes, 
incluindo a aplicação do Manual de Educação e Aconselhamento para Encarregados de Educação 
de Toxicodependentes e a elaboração da Revista Trimestral “Encarregados de Educação Inteli-
gentes - Recursos Familiares dos Toxicodependentes”.

Realização do workshop para os encarregados de educação de toxicodependentes

6.2.2 Serviços Principais
6.2.2.1 Optimização da Aplicação Móvel “Posto de Informações sobre a Luta contra a 

Droga”
A fim de reforçar a sensibilização junto dos cidadãos sobre os perigos da droga e permitir aos 
jovens e às famílias de receber assistência profissional, o mais cedo possível, em 2016, foi 
lançada a segunda versão da aplicação de “Posto de Informações sobre a Luta contra a Droga”, 
na qual contem notícias sobre a luta contra a droga, formulário de auto-avaliação, informações 
de actividades e de pedido de ajuda, além de informações recentes relativas à droga. Foi também 
lançada a aplicação móvel “i-tips” (mudar os maus hábitos passo a passo), com o objectivo de, 
através dos elementos interactivos, reforçar a sensibilização junto dos utentes sobre os perigos 
da droga e aumentar a respectiva consciência de acção respeitantes à mudança dos maus hábitos.

6.2.2.2 Plano de Dicas para a Desintoxicação e Programa de Promoção dos Serviços de 
Desintoxicação
Em 2016, em colaboração com o Corpo de Polícia de Segurança Pública, Serviços de Alfândega 
e serviços do Ministério Público, realizaram-se, por um lado, 19 palestras de “Dicas para a 
Desintoxicação”, tendo contado com a participação de 934 funcionários responsáveis pela 
aplicação da lei e, por outro lado, foram enviadas mais de 2.900 mensagens telefónicas aos 

jovens e aos encarregados de educação, com vista a reforçar a atenção pública sobre a questão 
da droga. No âmbito do Programa de Promoção dos Serviços de Desintoxicação, realizaram-se 
54 formações destinadas aos agentes da função pública, profissionais de saúde e técnicos da 
linha da frente das instituições de serviço social, tendo contado com a participação de 2.451 
pessoas, e, com o apoio financeiro do IAS, as instituições de serviço social organizaram mais de 
10 actividades promocionais respeitantes à desintoxicação, em que participaram 1.000 pessoas.

 

Palestra de “Dicas de Desintoxicação” com o Pessoal das Forças de Segurança 

6.2.2.3 Reforço contínuo do mecanismo de coordenação para a desintoxicação de toxi-
codependentes em regime de pena suspensa
Em 2016, 1) em conjunto com os tribunais, o IAS continuou a desenvolver o mecanismo de 
coordenação para a desintoxicação de toxicodependentes em regime de pena suspensa. No perío-
do compreendido entre 2009 e 2016, foi encaminhado um total de 804 casos de pena suspensa, 
dos quais 93 são do ano de 2016; 2) o IAS efectuou uma revisão plena das medidas de tratamento 
de desintoxicação, tendo integrado dois níveis de desintoxicação em regime de pena suspensa: 
comunidade e lar. Em simultâneo, foram não só realizadas várias palestras/actividades temáticas 
(10 horas) como também desenvolvidos, em colaboração com as instituições de serviço social, 
tratamentos comunitários e serviços de aconselhamento destinados aos casos em regime de pena 
suspensa; 3) o IAS, por um lado, acompanhou constantemente o efeito da implementação do 
mecanismo de coordenação para a desintoxicação de toxicodependentes em regime de pena 
suspensa e, por outro lado, continuou a desenvolver a colaboração com os tribunais e as instituições 
de serviço social, convocando reuniões regulares para efectuar atempadamente uma revisão e um 
ajustamento destinado às medidas de tratamento de desintoxicação.
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　　　　　: 6. Incluindo abuso de drogas e sintomas psiquiátricos, sexo inseguro, aconselhamento de desintoxicação para mulheres grávidas 

II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

6.Serviços de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência

6.1 Serviços de Prevenção do Abuso da Droga
6.1.1 Trabalhos Prioritários do Ano
6.1.1.1 Entrada em funcionamento da Casa de Educação de Vida Sadia

No dia 26 de Junho de 2016, Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, a Casa 
de Educação de Vida Sadia do IAS foi inaugurado oficialmente, tendo entrado gradualmente em 
funcionamento, com o objectivo de reforçar, de forma mais plena e popularizada, a prevenção 
do abuso de drogas. Tendo em conta as necessidades dos usuários, além das três salas de aula, 
foram criadas criativamente sala multifuncional para projecção de filmes, sala multimédia, zona 
para fotografia em 3D, zona experimental de jogos, zona de muro de escalada e de aventura 
urbana, zona para exposição de informações e zona de leitura, etc. Ao mesmo tempo, em colabo-
ração com as instituições de serviço social, Casa proporciona espaços para a realização de diferentes 
actividades culturais, desportivas e artísticas, podendo os cidadãos de Macau, especialmente as 
crianças, os jovens e os encarregados de educação, obter de informações saudáveis respeitantes 
à luta contra drogas.

 

         Curso de Educação de Vida Sadia
Com a missão de “ajudar as crianças a crescerem de forma saudável e prevenir o abuso da 
droga”, o Curso de Educação de Vida Sadia tem por objectivo proporcionar aos alunos com 
idade entre 5 e 12 anos cursos de educação, de boa qualidade, relativamente à prevenção do 
abuso da droga, para que os mesmos possam estabelecer um estilo de vida saudável e um valor 
correcto. A partir de Abril de 2016, o Curso começou a ser realizado na Casa de Educação de 
Vida Sadia, passando de 2 para 3 o número das salas de aula. Face ao ano anterior, em 2016, 
foram acrescentadas, mais de 39 aulas no curso, tendo registado a participação de 1.358 alunos. 
Esse facto levou a que a Casa proporcionasse não só a facilitação do desenvolvimento dos 
respectivos serviços, como também ajudou os alunos a cultivarem um estilo de vida saudável 
desde pequeninos e terem capacidades para dizer “não” às drogas.
 

            Actividades de Aconselhamento de Aventura
Na Casa de Educação de Vida Sadia foi criada uma zona diversificada que, através de activi-
dades de aventura, nomeadamente escalada do muro, cursos de corda e mais de 50 jogos de 
aventura de baixa altura, tem por objectivo desenvolver, em conjunto com as diferentes instituições 
não-governamentais, serviços de aconselhamento respeitantes à prevenção do abuso da droga. 
Em 2016, foi formado um total de 71 instrutores de aventura qualificados.

        Explicação das técnicas de como fazer os nós

6.1.1.2 Série de actividades do Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de 
Drogas
Para celebrar o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, o IAS, em conjunto 
com várias organizações governamentais e não-governamentais, realizou uma série de activi-
dades respeitantes à luta contra drogas, entre Junho e Agosto, nomeadamente a Cerimónia de 
Inauguração da Casa de Educação de Vida Sadia, o Dia de convívio para pais e filhos alusivo ao 
tema de Vida Sadia e o Concurso de teatro sobre o combate à droga, etc. No total, foram regista-
dos de cerca de 1.200 participantes nas actividades.

 

Cerimónia de Inauguração da Casa de Educação de Vida Sadia presidida pelo Secretário Sr. Dr. Alexis Tam Chon Weng 

Convidados e participantes do concurso de teatro sobre o combate à droga

6.1.2 Serviços Principais
6.1.2.1 Promover a participação dos encarregados de educação na acções de educação 

anti-drogas
           Plano de Leitura Familiar do Livro de Pinturas de Harold

No Plano de Leitura Familiar do Livro de Pinturas de Harold, co-organizado pelo IAS e o Gabi-
nete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau, foi pela primeira vez utilizado 
o Harold, embaixador infantil anti-droga, como papel principal no Curso de Educação de Vida 
Sadia e publicado um livro de pinturas “Huha, Huha” respeitante à luta contra drogas. Ao 
mesmo tempo, através de uma série de actividades de acompanhamento aos encarregados de 
educação, o Plano tem ainda por objectivo ajudar os encarregados de educação a fazerem um 
bom uso do livro de pinturas, sensibilizando as crianças a estabelecerem um estilo de vida 
positivo e a afastarem-se das drogas. Mais de 1.100 visitantes solicitaram livro de pinturas via 
internet, sendo mais de 400 participantes de pais - filhos.

 

Harold, embaixador infantil anti-droga, foi utilizado pela primeira vez, como papel principal no Curso de 
Educação de Vida Sadia

     
Observação de aulas e palestras para os encarregados de educação
A fim de incentivar os encarregados de educação a participarem na educação anti-drogas e 
aumentar seus conhecimentos sobre a educação da prevenção do abuso de drogas, em 2016 foram 
registados mais de 170 participantes na observação de aulas de vida sadia. Ao mesmo tempo, 
foram ainda realizadas 2 palestras destinadas exclusivamente aos encarregados de educação que 
participavam na observação de aulas, com o objectivo de fazer com que os participantes possam 
conhecer a actualidade do abuso de drogas dos jovens de Macau, partilhar as técnicas de comuni-
cação entre pais e filhos e construir uma boa relação e interacção entre pais e filhos através da 
leitura do livro de pinturas. No total, foram registados 99 participantes nas referidas actividades.

 

 

Participação dos encarregados de educação na observação de aulas do Curso de Educação de Vida Sadia

 
      Actividades familiares

Em 2016, o IAS realizou 3 actividades para família de experimentação geral, tendo por objecti-
vo, através da visita da Casa de Educação de Vida Sadia, palestras para os encarregados de 
educação e actividades familiares, promover uma vida sem drogas. O numero total de partici-
pantes foi de 208 participantes. 

6.1.2.2 Grupo de Voluntários de Apoio ao Combate à Droga
Em 2016, o Grupo de Voluntários de Macau de Apoio ao Combate à Droga realizou um total de 
11 actividades destinadas aos membros, incluindo formação, intercâmbio, filmagem de vídeos, 
entre outras. No que respeita aos trabalhos de combate à droga, foram enviados pelo IAS e pelas 
instituições de serviço social vários voluntários para participarem nas grandes actividades 
comunitárias relativas à luta contra drogas.

6.2. Serviços de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação

6.2.1 Trabalhos Prioritários do Ano
6.2.1.1 Desintoxicação - Consulta Externa e outros Serviços de Reabilitação

O Centro de Desintoxicação e Tratamento de Manutenção do IAS disponibiliza aos toxicodepen-
dentes serviços gerais e diversificados relativamente ao tratamento da toxicodependência e 
reabilitação. Em 2016, foram registadas 573 pessoas na consulta externa para a desintoxicação, 
das quais 69 eram novos casos. No total, foram prestados 142.146 serviços, sendo a maioria 
exames de urina e serviços de cuidado de enfermagem. No que diz respeito ao procedimento de 
gestão e ao desenvolvimento do tratamento clínico, o IAS, em colaboração com a Universidade 
de Ciência e Tecnologia de Macau, procedeu a monitorização da densidade da metadona no 
sague, do programa de tratamento e aconselhamento pleno e interdisciplinar para adultos e 
jovens, plano de sistema automático de dispensa de medicamentos de metadona, aperfeiçoamen-
to contínuo do sistema de gestão de registo clínico e de medicamentos por reconhecimento 
facial.

6.2.1.2 Prevenção e Tratamento das Doenças Infecciosas e Redução de Danos
Em 2016, o IAS continuou a colaborar com o departamento de infecção do Centro Hospitalar de 
Conde São Januário, tendo acompanhado um total de 361 casos de doenças infecto-contagiosas. 
Relativamente ao trabalho de aconselhamento, foram prestados acompanhamentos para 288 
casos de doenças infecciosas especiais, consultas sobre SIDA para 102 requerentes, 
formações/actividades para 105 funcionários da linha da frente e formandos do lar de desintoxi-
cação. Além disso, para melhor se inteirar da situação dos toxicodependentes, foi preenchido um 
total de 172 questionários sobre comportamentos altamente perigosos, no sentido de desenvolver 
trabalhos de apoio através da análise dos dados recolhidos. Em 2016, em coordenação com as 
actividades desenvolvidas pelo grupo de tratamento de metadona e para elevar o efeito terapêuti-
co dos doentes, o IAS continuou a implementar o plano de “Tratamento de Metadona com Prémio 
de Cupão”, que contou com 183 utentes. Em média, a taxa de comparência foi de 86%. Ademais, 
foi realizado pelo IAS um curso de formação de metadona, destinado às pessoas das instituições 
particulares, incluindo a orientação de trabalho.

    

　Os toxicodependentes celebrando o Carnaval de Páscoa

6.2.1.3 Serviços de aconselhamento aos toxicodependentes jovens e apoio aos encarrega-
dos de educação
O IAS, em colaboração com as instituições de serviço social, organizou vários cursos de 
educação e aconselhamento aos toxicodependentes jovens sobre comportamentos altamente 
perigosos6  com o objectivo de efectuar, mediante uma simples avaliação física, uma intervenção 
precoce e, ao mesmo tempo, elaborar o Manual de Aconselhamento para Toxicodependentes 
Jovens. Além disso, ainda com a colaboração das instituições de serviço social, o IAS desen-
volveu várias actividades de aconselhamento e assistência aos familiares dos toxicodependentes, 
incluindo a aplicação do Manual de Educação e Aconselhamento para Encarregados de Educação 
de Toxicodependentes e a elaboração da Revista Trimestral “Encarregados de Educação Inteli-
gentes - Recursos Familiares dos Toxicodependentes”.

Realização do workshop para os encarregados de educação de toxicodependentes

6.2.2 Serviços Principais
6.2.2.1 Optimização da Aplicação Móvel “Posto de Informações sobre a Luta contra a 

Droga”
A fim de reforçar a sensibilização junto dos cidadãos sobre os perigos da droga e permitir aos 
jovens e às famílias de receber assistência profissional, o mais cedo possível, em 2016, foi 
lançada a segunda versão da aplicação de “Posto de Informações sobre a Luta contra a Droga”, 
na qual contem notícias sobre a luta contra a droga, formulário de auto-avaliação, informações 
de actividades e de pedido de ajuda, além de informações recentes relativas à droga. Foi também 
lançada a aplicação móvel “i-tips” (mudar os maus hábitos passo a passo), com o objectivo de, 
através dos elementos interactivos, reforçar a sensibilização junto dos utentes sobre os perigos 
da droga e aumentar a respectiva consciência de acção respeitantes à mudança dos maus hábitos.

6.2.2.2 Plano de Dicas para a Desintoxicação e Programa de Promoção dos Serviços de 
Desintoxicação
Em 2016, em colaboração com o Corpo de Polícia de Segurança Pública, Serviços de Alfândega 
e serviços do Ministério Público, realizaram-se, por um lado, 19 palestras de “Dicas para a 
Desintoxicação”, tendo contado com a participação de 934 funcionários responsáveis pela 
aplicação da lei e, por outro lado, foram enviadas mais de 2.900 mensagens telefónicas aos 

jovens e aos encarregados de educação, com vista a reforçar a atenção pública sobre a questão 
da droga. No âmbito do Programa de Promoção dos Serviços de Desintoxicação, realizaram-se 
54 formações destinadas aos agentes da função pública, profissionais de saúde e técnicos da 
linha da frente das instituições de serviço social, tendo contado com a participação de 2.451 
pessoas, e, com o apoio financeiro do IAS, as instituições de serviço social organizaram mais de 
10 actividades promocionais respeitantes à desintoxicação, em que participaram 1.000 pessoas.

 

Palestra de “Dicas de Desintoxicação” com o Pessoal das Forças de Segurança 

6.2.2.3 Reforço contínuo do mecanismo de coordenação para a desintoxicação de toxi-
codependentes em regime de pena suspensa
Em 2016, 1) em conjunto com os tribunais, o IAS continuou a desenvolver o mecanismo de 
coordenação para a desintoxicação de toxicodependentes em regime de pena suspensa. No perío-
do compreendido entre 2009 e 2016, foi encaminhado um total de 804 casos de pena suspensa, 
dos quais 93 são do ano de 2016; 2) o IAS efectuou uma revisão plena das medidas de tratamento 
de desintoxicação, tendo integrado dois níveis de desintoxicação em regime de pena suspensa: 
comunidade e lar. Em simultâneo, foram não só realizadas várias palestras/actividades temáticas 
(10 horas) como também desenvolvidos, em colaboração com as instituições de serviço social, 
tratamentos comunitários e serviços de aconselhamento destinados aos casos em regime de pena 
suspensa; 3) o IAS, por um lado, acompanhou constantemente o efeito da implementação do 
mecanismo de coordenação para a desintoxicação de toxicodependentes em regime de pena 
suspensa e, por outro lado, continuou a desenvolver a colaboração com os tribunais e as instituições 
de serviço social, convocando reuniões regulares para efectuar atempadamente uma revisão e um 
ajustamento destinado às medidas de tratamento de desintoxicação.
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

6.Serviços de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência

6.1 Serviços de Prevenção do Abuso da Droga
6.1.1 Trabalhos Prioritários do Ano
6.1.1.1 Entrada em funcionamento da Casa de Educação de Vida Sadia

No dia 26 de Junho de 2016, Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, a Casa 
de Educação de Vida Sadia do IAS foi inaugurado oficialmente, tendo entrado gradualmente em 
funcionamento, com o objectivo de reforçar, de forma mais plena e popularizada, a prevenção 
do abuso de drogas. Tendo em conta as necessidades dos usuários, além das três salas de aula, 
foram criadas criativamente sala multifuncional para projecção de filmes, sala multimédia, zona 
para fotografia em 3D, zona experimental de jogos, zona de muro de escalada e de aventura 
urbana, zona para exposição de informações e zona de leitura, etc. Ao mesmo tempo, em colabo-
ração com as instituições de serviço social, Casa proporciona espaços para a realização de diferentes 
actividades culturais, desportivas e artísticas, podendo os cidadãos de Macau, especialmente as 
crianças, os jovens e os encarregados de educação, obter de informações saudáveis respeitantes 
à luta contra drogas.

 

         Curso de Educação de Vida Sadia
Com a missão de “ajudar as crianças a crescerem de forma saudável e prevenir o abuso da 
droga”, o Curso de Educação de Vida Sadia tem por objectivo proporcionar aos alunos com 
idade entre 5 e 12 anos cursos de educação, de boa qualidade, relativamente à prevenção do 
abuso da droga, para que os mesmos possam estabelecer um estilo de vida saudável e um valor 
correcto. A partir de Abril de 2016, o Curso começou a ser realizado na Casa de Educação de 
Vida Sadia, passando de 2 para 3 o número das salas de aula. Face ao ano anterior, em 2016, 
foram acrescentadas, mais de 39 aulas no curso, tendo registado a participação de 1.358 alunos. 
Esse facto levou a que a Casa proporcionasse não só a facilitação do desenvolvimento dos 
respectivos serviços, como também ajudou os alunos a cultivarem um estilo de vida saudável 
desde pequeninos e terem capacidades para dizer “não” às drogas.
 

            Actividades de Aconselhamento de Aventura
Na Casa de Educação de Vida Sadia foi criada uma zona diversificada que, através de activi-
dades de aventura, nomeadamente escalada do muro, cursos de corda e mais de 50 jogos de 
aventura de baixa altura, tem por objectivo desenvolver, em conjunto com as diferentes instituições 
não-governamentais, serviços de aconselhamento respeitantes à prevenção do abuso da droga. 
Em 2016, foi formado um total de 71 instrutores de aventura qualificados.

        Explicação das técnicas de como fazer os nós

6.1.1.2 Série de actividades do Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de 
Drogas
Para celebrar o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, o IAS, em conjunto 
com várias organizações governamentais e não-governamentais, realizou uma série de activi-
dades respeitantes à luta contra drogas, entre Junho e Agosto, nomeadamente a Cerimónia de 
Inauguração da Casa de Educação de Vida Sadia, o Dia de convívio para pais e filhos alusivo ao 
tema de Vida Sadia e o Concurso de teatro sobre o combate à droga, etc. No total, foram regista-
dos de cerca de 1.200 participantes nas actividades.

 

Cerimónia de Inauguração da Casa de Educação de Vida Sadia presidida pelo Secretário Sr. Dr. Alexis Tam Chon Weng 

Convidados e participantes do concurso de teatro sobre o combate à droga

6.1.2 Serviços Principais
6.1.2.1 Promover a participação dos encarregados de educação na acções de educação 

anti-drogas
           Plano de Leitura Familiar do Livro de Pinturas de Harold

No Plano de Leitura Familiar do Livro de Pinturas de Harold, co-organizado pelo IAS e o Gabi-
nete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau, foi pela primeira vez utilizado 
o Harold, embaixador infantil anti-droga, como papel principal no Curso de Educação de Vida 
Sadia e publicado um livro de pinturas “Huha, Huha” respeitante à luta contra drogas. Ao 
mesmo tempo, através de uma série de actividades de acompanhamento aos encarregados de 
educação, o Plano tem ainda por objectivo ajudar os encarregados de educação a fazerem um 
bom uso do livro de pinturas, sensibilizando as crianças a estabelecerem um estilo de vida 
positivo e a afastarem-se das drogas. Mais de 1.100 visitantes solicitaram livro de pinturas via 
internet, sendo mais de 400 participantes de pais - filhos.

 

Harold, embaixador infantil anti-droga, foi utilizado pela primeira vez, como papel principal no Curso de 
Educação de Vida Sadia

     
Observação de aulas e palestras para os encarregados de educação
A fim de incentivar os encarregados de educação a participarem na educação anti-drogas e 
aumentar seus conhecimentos sobre a educação da prevenção do abuso de drogas, em 2016 foram 
registados mais de 170 participantes na observação de aulas de vida sadia. Ao mesmo tempo, 
foram ainda realizadas 2 palestras destinadas exclusivamente aos encarregados de educação que 
participavam na observação de aulas, com o objectivo de fazer com que os participantes possam 
conhecer a actualidade do abuso de drogas dos jovens de Macau, partilhar as técnicas de comuni-
cação entre pais e filhos e construir uma boa relação e interacção entre pais e filhos através da 
leitura do livro de pinturas. No total, foram registados 99 participantes nas referidas actividades.

 

 

Participação dos encarregados de educação na observação de aulas do Curso de Educação de Vida Sadia

 
      Actividades familiares

Em 2016, o IAS realizou 3 actividades para família de experimentação geral, tendo por objecti-
vo, através da visita da Casa de Educação de Vida Sadia, palestras para os encarregados de 
educação e actividades familiares, promover uma vida sem drogas. O numero total de partici-
pantes foi de 208 participantes. 

6.1.2.2 Grupo de Voluntários de Apoio ao Combate à Droga
Em 2016, o Grupo de Voluntários de Macau de Apoio ao Combate à Droga realizou um total de 
11 actividades destinadas aos membros, incluindo formação, intercâmbio, filmagem de vídeos, 
entre outras. No que respeita aos trabalhos de combate à droga, foram enviados pelo IAS e pelas 
instituições de serviço social vários voluntários para participarem nas grandes actividades 
comunitárias relativas à luta contra drogas.

6.2. Serviços de Tratamento da Toxicodependência e Reabilitação

6.2.1 Trabalhos Prioritários do Ano
6.2.1.1 Desintoxicação - Consulta Externa e outros Serviços de Reabilitação

O Centro de Desintoxicação e Tratamento de Manutenção do IAS disponibiliza aos toxicodepen-
dentes serviços gerais e diversificados relativamente ao tratamento da toxicodependência e 
reabilitação. Em 2016, foram registadas 573 pessoas na consulta externa para a desintoxicação, 
das quais 69 eram novos casos. No total, foram prestados 142.146 serviços, sendo a maioria 
exames de urina e serviços de cuidado de enfermagem. No que diz respeito ao procedimento de 
gestão e ao desenvolvimento do tratamento clínico, o IAS, em colaboração com a Universidade 
de Ciência e Tecnologia de Macau, procedeu a monitorização da densidade da metadona no 
sague, do programa de tratamento e aconselhamento pleno e interdisciplinar para adultos e 
jovens, plano de sistema automático de dispensa de medicamentos de metadona, aperfeiçoamen-
to contínuo do sistema de gestão de registo clínico e de medicamentos por reconhecimento 
facial.

6.2.1.2 Prevenção e Tratamento das Doenças Infecciosas e Redução de Danos
Em 2016, o IAS continuou a colaborar com o departamento de infecção do Centro Hospitalar de 
Conde São Januário, tendo acompanhado um total de 361 casos de doenças infecto-contagiosas. 
Relativamente ao trabalho de aconselhamento, foram prestados acompanhamentos para 288 
casos de doenças infecciosas especiais, consultas sobre SIDA para 102 requerentes, 
formações/actividades para 105 funcionários da linha da frente e formandos do lar de desintoxi-
cação. Além disso, para melhor se inteirar da situação dos toxicodependentes, foi preenchido um 
total de 172 questionários sobre comportamentos altamente perigosos, no sentido de desenvolver 
trabalhos de apoio através da análise dos dados recolhidos. Em 2016, em coordenação com as 
actividades desenvolvidas pelo grupo de tratamento de metadona e para elevar o efeito terapêuti-
co dos doentes, o IAS continuou a implementar o plano de “Tratamento de Metadona com Prémio 
de Cupão”, que contou com 183 utentes. Em média, a taxa de comparência foi de 86%. Ademais, 
foi realizado pelo IAS um curso de formação de metadona, destinado às pessoas das instituições 
particulares, incluindo a orientação de trabalho.

    

　Os toxicodependentes celebrando o Carnaval de Páscoa

6.2.1.3 Serviços de aconselhamento aos toxicodependentes jovens e apoio aos encarrega-
dos de educação
O IAS, em colaboração com as instituições de serviço social, organizou vários cursos de 
educação e aconselhamento aos toxicodependentes jovens sobre comportamentos altamente 
perigosos6  com o objectivo de efectuar, mediante uma simples avaliação física, uma intervenção 
precoce e, ao mesmo tempo, elaborar o Manual de Aconselhamento para Toxicodependentes 
Jovens. Além disso, ainda com a colaboração das instituições de serviço social, o IAS desen-
volveu várias actividades de aconselhamento e assistência aos familiares dos toxicodependentes, 
incluindo a aplicação do Manual de Educação e Aconselhamento para Encarregados de Educação 
de Toxicodependentes e a elaboração da Revista Trimestral “Encarregados de Educação Inteli-
gentes - Recursos Familiares dos Toxicodependentes”.

Realização do workshop para os encarregados de educação de toxicodependentes

6.2.2 Serviços Principais
6.2.2.1 Optimização da Aplicação Móvel “Posto de Informações sobre a Luta contra a 

Droga”
A fim de reforçar a sensibilização junto dos cidadãos sobre os perigos da droga e permitir aos 
jovens e às famílias de receber assistência profissional, o mais cedo possível, em 2016, foi 
lançada a segunda versão da aplicação de “Posto de Informações sobre a Luta contra a Droga”, 
na qual contem notícias sobre a luta contra a droga, formulário de auto-avaliação, informações 
de actividades e de pedido de ajuda, além de informações recentes relativas à droga. Foi também 
lançada a aplicação móvel “i-tips” (mudar os maus hábitos passo a passo), com o objectivo de, 
através dos elementos interactivos, reforçar a sensibilização junto dos utentes sobre os perigos 
da droga e aumentar a respectiva consciência de acção respeitantes à mudança dos maus hábitos.

6.2.2.2 Plano de Dicas para a Desintoxicação e Programa de Promoção dos Serviços de 
Desintoxicação
Em 2016, em colaboração com o Corpo de Polícia de Segurança Pública, Serviços de Alfândega 
e serviços do Ministério Público, realizaram-se, por um lado, 19 palestras de “Dicas para a 
Desintoxicação”, tendo contado com a participação de 934 funcionários responsáveis pela 
aplicação da lei e, por outro lado, foram enviadas mais de 2.900 mensagens telefónicas aos 

jovens e aos encarregados de educação, com vista a reforçar a atenção pública sobre a questão 
da droga. No âmbito do Programa de Promoção dos Serviços de Desintoxicação, realizaram-se 
54 formações destinadas aos agentes da função pública, profissionais de saúde e técnicos da 
linha da frente das instituições de serviço social, tendo contado com a participação de 2.451 
pessoas, e, com o apoio financeiro do IAS, as instituições de serviço social organizaram mais de 
10 actividades promocionais respeitantes à desintoxicação, em que participaram 1.000 pessoas.

 

Palestra de “Dicas de Desintoxicação” com o Pessoal das Forças de Segurança 

6.2.2.3 Reforço contínuo do mecanismo de coordenação para a desintoxicação de toxi-
codependentes em regime de pena suspensa
Em 2016, 1) em conjunto com os tribunais, o IAS continuou a desenvolver o mecanismo de 
coordenação para a desintoxicação de toxicodependentes em regime de pena suspensa. No perío-
do compreendido entre 2009 e 2016, foi encaminhado um total de 804 casos de pena suspensa, 
dos quais 93 são do ano de 2016; 2) o IAS efectuou uma revisão plena das medidas de tratamento 
de desintoxicação, tendo integrado dois níveis de desintoxicação em regime de pena suspensa: 
comunidade e lar. Em simultâneo, foram não só realizadas várias palestras/actividades temáticas 
(10 horas) como também desenvolvidos, em colaboração com as instituições de serviço social, 
tratamentos comunitários e serviços de aconselhamento destinados aos casos em regime de pena 
suspensa; 3) o IAS, por um lado, acompanhou constantemente o efeito da implementação do 
mecanismo de coordenação para a desintoxicação de toxicodependentes em regime de pena 
suspensa e, por outro lado, continuou a desenvolver a colaboração com os tribunais e as instituições 
de serviço social, convocando reuniões regulares para efectuar atempadamente uma revisão e um 
ajustamento destinado às medidas de tratamento de desintoxicação.
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

6　防治藥物依賴服務
6.1　預防藥物濫用服務
6.1.1　全年工作亮點

6.1.1.1　健康生活教育園地投入運作

本局轄下健康生活教育園地，於2016年6月26日國際禁毒日正式開幕和

陸續投入服務，藉着園地的建立更全面和普及地強化預防濫藥工作。園

地充分考慮到使用者的需要，並力求創新，除設置3間健康生活教育課室

外，還設有多功能影院、多媒體工作室、3D照相區、遊戲體驗區、攀石

牆、室內歷奇、禁毒資訊區、閱覽區等。同時，與社會服務機構合作，

透過不同的文體藝活動，向全澳居民尤其是兒童、青少年及家長，提供

有益身心兼具禁毒訊息的新穎活動。

 

讓學生參與歷奇計劃的主題體驗區

7. Serviços de Reinserção Social

7.1 Serviços de Reabilitação

7.1.1 Trabalhos Prioritários do Ano
7.1.1.1 Introdução do “Inventário de Nível de Serviços e de Gestão de Casos”

Mediante a avaliação profissional e o mecanismo de escalonamento, foi elaborado um plano de 
correcção destinado aos reabilitados, no sentido de elevar o efeito de correcção. Além disso, 
através de avaliação profissional é possível entender melhor o risco dos casos de recidiva, 
ajudando assim o órgão judicial a efectuar o trabalho de avaliação antes de sentença.

 

Proporcionar ao órgão judicial um Inventário de Nível de Serviços e Gestão de Casos nos trabalhos de avaliação 

7.1.1.2 Programa de Voluntariado “Andamos Conjuntamente”
O Programa de voluntariado, intitulado “Andamos Conjuntamente”, foi uma organização 
conjunta do Departamento de Reinserção Social (DRS) do IAS e da Universidade de São José 
(USJ), no qual os jovens que estão a ser acompanhados no DRS são orientados pelos estudantes 
da USJ a fazer trabalho voluntário, facto que permitiu, por um lado, aos estudantes do Curso de 
Serviço Social de Macau terem um profundo conhecimento relativo ao sistema jurídico e 
execução na área de Serviço Social e, por outro lado, aos reabilitados poderem sentir a 
solidariedade comunitária. Em 2016, os voluntários realizaram 3 visitas e actividades de volun-
tariado, tendo os estudantes do Cursos de Serviço Social e as pessoas de reabilitação beneficia-
do imensamente.

 

　Cerimónia de Atribuição de Certificado aos participantes do Programa de Voluntariado “Andamos Conjuntamente”

7.1.1.3 Programa de Emprego
Em colaboração com a Direcção dos Serviços Correccionais e as empresas particulares, o IAS 
tem prestado apoio aos reclusos ou internados, que se encontram prestes a terminar o cumpri-
mento das suas penas ou de medidas, na procura de emprego. Algumas empresas particulares 
realizam o encontro sobre o recrutamento no EPC, com o objectivo de encontrar previamente 
uma oportunidade de emprego para esses reclusos ou internados e facilitar assim o recomeço de 
uma nova vida após a sua saída das instituições correccionais. Em 2016, foram realizadas 4 
feiras de emprego destinadas aos reclusos, contando com a participação de 70 reclusos e 80 
empresas particulares.

 

Plano de Emprego de Pré-Libertação aos Reclusos

7.1.2 Serviços Principais
7.1.2.1 Programa de Acompanhamento Comunitário aos Reabilitados

Em colaboração com o Centro de Serviços Integrados de Apoio à Família - Fonte de Alegria e 
de Energia da Caritas Macau, o IAS tem prestado serviços de acompanhamento comunitários 
destinados aos reabilitados, no sentido de ajudá-los a construírem uma rede de recursos comu-
nitários, facilitando assim assistência activa bem como apoio familiar. Em 2016, foram 46 os 
reabilitados que participaram no Programa.

7.2. Serviços de Apoio a Jovens

7.2.1 Trabalhos Prioritários do Ano
7.2.1.1 Programa Jovem Promissor

O Programa Jovem Promissor é realizado em colaboração com o Instituto Politécnico de Macau, 
consistindo na realização de visitas guiadas para os jovens, orientados pelos estudantes do Curso 
de Serviço Social do IPM, nas quais os estudantes fazem uma apresentação das instalações 
universitárias bem como partilham suas experiências de vida universitária com os jovens, para 
que esses possam alargar os seus horizontes, sintam motivados para os estudos e se esforcem 
para ter um futuro promissor. Em 2016, foram realizadas 2 dessas actividades, tendo beneficiado 
imensamente, quer os estudantes do Cursos de Serviço Social quer os jovens participantes.

 

Programa Jovem Promissor para melhor desenvolver horizontes dos jovens

7.2.2 Serviços Principais
7.2.2.1 Criação da “Equipa de Resposta aos Casos de Alto Risco”

A fim de proporcionar apoios oportunos e efectivos aos casos e às famílias, foi criado um 
mecanismo de “Equipa de Resposta aos Casos de Alto Risco”, o qual visa igualmente fiscalizar 
os jovens infractores, melhorando assim o efeito de correcção e prevenindo a recidiva juvenil.

7.2.2.2 Programa de “Certificado de Embaixadores de Direito”
Foram desenvolvidos vários cursos e palestras de educação, incluindo: Curso de Sensibilização 
sobre Direito, Sexo e Prevenção de Crime Sexual, Curso de Sensibilização sobre Uso Correcto 
da Internet e Ciber-crime, Palestra de Sensibilização sobre Perigo de Droga e Consequência do 
Crime de Droga. Como incentivo para os jovens, depois de concluídos todos os cursos e 
palestras, é-lhes atribuído um certificado de participação. Em 2016, realizaram-se 9 cursos e 
palestras, com um total de 185 jovens participantes.

            

Programa de “Certificado de Embaixadores de Direito” constante de vários cursos de educação e palestras

7.2.2.3 Programa de “Amar a minha família, Amar Macau"
Em colaboração com a Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau - Smart Youth e a Associação 
dos Embaixadores do Património de Macau, foram o IAS organizou visitas guiadas, destinadas 
aos jovens, aos pontos turísticos de património mundial, com o objectivo de, mediante a 
educação local e experiência pessoal, permitir aos jovens terem um melhor conhecimento da 
cidade em que vivem e estabelecer uma boa consciência respeitante à protecção da comunidade 
de Macau. Em 2016, foram realizadas 2 actividades, contando com a participação de 27 jovens.

 

Visita dos jovens aos pontos turísticos de património mundial - Programa de “Amar a minha família, Amar Macau"
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

6　防治藥物依賴服務
6.1　預防藥物濫用服務
6.1.1　全年工作亮點

6.1.1.1　健康生活教育園地投入運作

本局轄下健康生活教育園地，於2016年6月26日國際禁毒日正式開幕和

陸續投入服務，藉着園地的建立更全面和普及地強化預防濫藥工作。園

地充分考慮到使用者的需要，並力求創新，除設置3間健康生活教育課室

外，還設有多功能影院、多媒體工作室、3D照相區、遊戲體驗區、攀石

牆、室內歷奇、禁毒資訊區、閱覽區等。同時，與社會服務機構合作，

透過不同的文體藝活動，向全澳居民尤其是兒童、青少年及家長，提供

有益身心兼具禁毒訊息的新穎活動。

 

讓學生參與歷奇計劃的主題體驗區

7. Serviços de Reinserção Social

7.1 Serviços de Reabilitação

7.1.1 Trabalhos Prioritários do Ano
7.1.1.1 Introdução do “Inventário de Nível de Serviços e de Gestão de Casos”

Mediante a avaliação profissional e o mecanismo de escalonamento, foi elaborado um plano de 
correcção destinado aos reabilitados, no sentido de elevar o efeito de correcção. Além disso, 
através de avaliação profissional é possível entender melhor o risco dos casos de recidiva, 
ajudando assim o órgão judicial a efectuar o trabalho de avaliação antes de sentença.

 

Proporcionar ao órgão judicial um Inventário de Nível de Serviços e Gestão de Casos nos trabalhos de avaliação 

7.1.1.2 Programa de Voluntariado “Andamos Conjuntamente”
O Programa de voluntariado, intitulado “Andamos Conjuntamente”, foi uma organização 
conjunta do Departamento de Reinserção Social (DRS) do IAS e da Universidade de São José 
(USJ), no qual os jovens que estão a ser acompanhados no DRS são orientados pelos estudantes 
da USJ a fazer trabalho voluntário, facto que permitiu, por um lado, aos estudantes do Curso de 
Serviço Social de Macau terem um profundo conhecimento relativo ao sistema jurídico e 
execução na área de Serviço Social e, por outro lado, aos reabilitados poderem sentir a 
solidariedade comunitária. Em 2016, os voluntários realizaram 3 visitas e actividades de volun-
tariado, tendo os estudantes do Cursos de Serviço Social e as pessoas de reabilitação beneficia-
do imensamente.

 

　Cerimónia de Atribuição de Certificado aos participantes do Programa de Voluntariado “Andamos Conjuntamente”

7.1.1.3 Programa de Emprego
Em colaboração com a Direcção dos Serviços Correccionais e as empresas particulares, o IAS 
tem prestado apoio aos reclusos ou internados, que se encontram prestes a terminar o cumpri-
mento das suas penas ou de medidas, na procura de emprego. Algumas empresas particulares 
realizam o encontro sobre o recrutamento no EPC, com o objectivo de encontrar previamente 
uma oportunidade de emprego para esses reclusos ou internados e facilitar assim o recomeço de 
uma nova vida após a sua saída das instituições correccionais. Em 2016, foram realizadas 4 
feiras de emprego destinadas aos reclusos, contando com a participação de 70 reclusos e 80 
empresas particulares.

 

Plano de Emprego de Pré-Libertação aos Reclusos

7.1.2 Serviços Principais
7.1.2.1 Programa de Acompanhamento Comunitário aos Reabilitados

Em colaboração com o Centro de Serviços Integrados de Apoio à Família - Fonte de Alegria e 
de Energia da Caritas Macau, o IAS tem prestado serviços de acompanhamento comunitários 
destinados aos reabilitados, no sentido de ajudá-los a construírem uma rede de recursos comu-
nitários, facilitando assim assistência activa bem como apoio familiar. Em 2016, foram 46 os 
reabilitados que participaram no Programa.

7.2. Serviços de Apoio a Jovens

7.2.1 Trabalhos Prioritários do Ano
7.2.1.1 Programa Jovem Promissor

O Programa Jovem Promissor é realizado em colaboração com o Instituto Politécnico de Macau, 
consistindo na realização de visitas guiadas para os jovens, orientados pelos estudantes do Curso 
de Serviço Social do IPM, nas quais os estudantes fazem uma apresentação das instalações 
universitárias bem como partilham suas experiências de vida universitária com os jovens, para 
que esses possam alargar os seus horizontes, sintam motivados para os estudos e se esforcem 
para ter um futuro promissor. Em 2016, foram realizadas 2 dessas actividades, tendo beneficiado 
imensamente, quer os estudantes do Cursos de Serviço Social quer os jovens participantes.

 

Programa Jovem Promissor para melhor desenvolver horizontes dos jovens

7.2.2 Serviços Principais
7.2.2.1 Criação da “Equipa de Resposta aos Casos de Alto Risco”

A fim de proporcionar apoios oportunos e efectivos aos casos e às famílias, foi criado um 
mecanismo de “Equipa de Resposta aos Casos de Alto Risco”, o qual visa igualmente fiscalizar 
os jovens infractores, melhorando assim o efeito de correcção e prevenindo a recidiva juvenil.

7.2.2.2 Programa de “Certificado de Embaixadores de Direito”
Foram desenvolvidos vários cursos e palestras de educação, incluindo: Curso de Sensibilização 
sobre Direito, Sexo e Prevenção de Crime Sexual, Curso de Sensibilização sobre Uso Correcto 
da Internet e Ciber-crime, Palestra de Sensibilização sobre Perigo de Droga e Consequência do 
Crime de Droga. Como incentivo para os jovens, depois de concluídos todos os cursos e 
palestras, é-lhes atribuído um certificado de participação. Em 2016, realizaram-se 9 cursos e 
palestras, com um total de 185 jovens participantes.

            

Programa de “Certificado de Embaixadores de Direito” constante de vários cursos de educação e palestras

7.2.2.3 Programa de “Amar a minha família, Amar Macau"
Em colaboração com a Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau - Smart Youth e a Associação 
dos Embaixadores do Património de Macau, foram o IAS organizou visitas guiadas, destinadas 
aos jovens, aos pontos turísticos de património mundial, com o objectivo de, mediante a 
educação local e experiência pessoal, permitir aos jovens terem um melhor conhecimento da 
cidade em que vivem e estabelecer uma boa consciência respeitante à protecção da comunidade 
de Macau. Em 2016, foram realizadas 2 actividades, contando com a participação de 27 jovens.

 

Visita dos jovens aos pontos turísticos de património mundial - Programa de “Amar a minha família, Amar Macau"
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

6　防治藥物依賴服務
6.1　預防藥物濫用服務
6.1.1　全年工作亮點

6.1.1.1　健康生活教育園地投入運作

本局轄下健康生活教育園地，於2016年6月26日國際禁毒日正式開幕和

陸續投入服務，藉着園地的建立更全面和普及地強化預防濫藥工作。園

地充分考慮到使用者的需要，並力求創新，除設置3間健康生活教育課室

外，還設有多功能影院、多媒體工作室、3D照相區、遊戲體驗區、攀石

牆、室內歷奇、禁毒資訊區、閱覽區等。同時，與社會服務機構合作，

透過不同的文體藝活動，向全澳居民尤其是兒童、青少年及家長，提供

有益身心兼具禁毒訊息的新穎活動。

 

讓學生參與歷奇計劃的主題體驗區

7. Serviços de Reinserção Social

7.1 Serviços de Reabilitação

7.1.1 Trabalhos Prioritários do Ano
7.1.1.1 Introdução do “Inventário de Nível de Serviços e de Gestão de Casos”

Mediante a avaliação profissional e o mecanismo de escalonamento, foi elaborado um plano de 
correcção destinado aos reabilitados, no sentido de elevar o efeito de correcção. Além disso, 
através de avaliação profissional é possível entender melhor o risco dos casos de recidiva, 
ajudando assim o órgão judicial a efectuar o trabalho de avaliação antes de sentença.

 

Proporcionar ao órgão judicial um Inventário de Nível de Serviços e Gestão de Casos nos trabalhos de avaliação 

7.1.1.2 Programa de Voluntariado “Andamos Conjuntamente”
O Programa de voluntariado, intitulado “Andamos Conjuntamente”, foi uma organização 
conjunta do Departamento de Reinserção Social (DRS) do IAS e da Universidade de São José 
(USJ), no qual os jovens que estão a ser acompanhados no DRS são orientados pelos estudantes 
da USJ a fazer trabalho voluntário, facto que permitiu, por um lado, aos estudantes do Curso de 
Serviço Social de Macau terem um profundo conhecimento relativo ao sistema jurídico e 
execução na área de Serviço Social e, por outro lado, aos reabilitados poderem sentir a 
solidariedade comunitária. Em 2016, os voluntários realizaram 3 visitas e actividades de volun-
tariado, tendo os estudantes do Cursos de Serviço Social e as pessoas de reabilitação beneficia-
do imensamente.

 

　Cerimónia de Atribuição de Certificado aos participantes do Programa de Voluntariado “Andamos Conjuntamente”

7.1.1.3 Programa de Emprego
Em colaboração com a Direcção dos Serviços Correccionais e as empresas particulares, o IAS 
tem prestado apoio aos reclusos ou internados, que se encontram prestes a terminar o cumpri-
mento das suas penas ou de medidas, na procura de emprego. Algumas empresas particulares 
realizam o encontro sobre o recrutamento no EPC, com o objectivo de encontrar previamente 
uma oportunidade de emprego para esses reclusos ou internados e facilitar assim o recomeço de 
uma nova vida após a sua saída das instituições correccionais. Em 2016, foram realizadas 4 
feiras de emprego destinadas aos reclusos, contando com a participação de 70 reclusos e 80 
empresas particulares.

 

Plano de Emprego de Pré-Libertação aos Reclusos

7.1.2 Serviços Principais
7.1.2.1 Programa de Acompanhamento Comunitário aos Reabilitados

Em colaboração com o Centro de Serviços Integrados de Apoio à Família - Fonte de Alegria e 
de Energia da Caritas Macau, o IAS tem prestado serviços de acompanhamento comunitários 
destinados aos reabilitados, no sentido de ajudá-los a construírem uma rede de recursos comu-
nitários, facilitando assim assistência activa bem como apoio familiar. Em 2016, foram 46 os 
reabilitados que participaram no Programa.

7.2. Serviços de Apoio a Jovens

7.2.1 Trabalhos Prioritários do Ano
7.2.1.1 Programa Jovem Promissor

O Programa Jovem Promissor é realizado em colaboração com o Instituto Politécnico de Macau, 
consistindo na realização de visitas guiadas para os jovens, orientados pelos estudantes do Curso 
de Serviço Social do IPM, nas quais os estudantes fazem uma apresentação das instalações 
universitárias bem como partilham suas experiências de vida universitária com os jovens, para 
que esses possam alargar os seus horizontes, sintam motivados para os estudos e se esforcem 
para ter um futuro promissor. Em 2016, foram realizadas 2 dessas actividades, tendo beneficiado 
imensamente, quer os estudantes do Cursos de Serviço Social quer os jovens participantes.

 

Programa Jovem Promissor para melhor desenvolver horizontes dos jovens

7.2.2 Serviços Principais
7.2.2.1 Criação da “Equipa de Resposta aos Casos de Alto Risco”

A fim de proporcionar apoios oportunos e efectivos aos casos e às famílias, foi criado um 
mecanismo de “Equipa de Resposta aos Casos de Alto Risco”, o qual visa igualmente fiscalizar 
os jovens infractores, melhorando assim o efeito de correcção e prevenindo a recidiva juvenil.

7.2.2.2 Programa de “Certificado de Embaixadores de Direito”
Foram desenvolvidos vários cursos e palestras de educação, incluindo: Curso de Sensibilização 
sobre Direito, Sexo e Prevenção de Crime Sexual, Curso de Sensibilização sobre Uso Correcto 
da Internet e Ciber-crime, Palestra de Sensibilização sobre Perigo de Droga e Consequência do 
Crime de Droga. Como incentivo para os jovens, depois de concluídos todos os cursos e 
palestras, é-lhes atribuído um certificado de participação. Em 2016, realizaram-se 9 cursos e 
palestras, com um total de 185 jovens participantes.

            

Programa de “Certificado de Embaixadores de Direito” constante de vários cursos de educação e palestras

7.2.2.3 Programa de “Amar a minha família, Amar Macau"
Em colaboração com a Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau - Smart Youth e a Associação 
dos Embaixadores do Património de Macau, foram o IAS organizou visitas guiadas, destinadas 
aos jovens, aos pontos turísticos de património mundial, com o objectivo de, mediante a 
educação local e experiência pessoal, permitir aos jovens terem um melhor conhecimento da 
cidade em que vivem e estabelecer uma boa consciência respeitante à protecção da comunidade 
de Macau. Em 2016, foram realizadas 2 actividades, contando com a participação de 27 jovens.

 

Visita dos jovens aos pontos turísticos de património mundial - Programa de “Amar a minha família, Amar Macau"
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6.1.1.1　健康生活教育園地投入運作

本局轄下健康生活教育園地，於2016年6月26日國際禁毒日正式開幕和

陸續投入服務，藉着園地的建立更全面和普及地強化預防濫藥工作。園

地充分考慮到使用者的需要，並力求創新，除設置3間健康生活教育課室

外，還設有多功能影院、多媒體工作室、3D照相區、遊戲體驗區、攀石

牆、室內歷奇、禁毒資訊區、閱覽區等。同時，與社會服務機構合作，

透過不同的文體藝活動，向全澳居民尤其是兒童、青少年及家長，提供

有益身心兼具禁毒訊息的新穎活動。

 

讓學生參與歷奇計劃的主題體驗區

7. Serviços de Reinserção Social

7.1 Serviços de Reabilitação

7.1.1 Trabalhos Prioritários do Ano
7.1.1.1 Introdução do “Inventário de Nível de Serviços e de Gestão de Casos”

Mediante a avaliação profissional e o mecanismo de escalonamento, foi elaborado um plano de 
correcção destinado aos reabilitados, no sentido de elevar o efeito de correcção. Além disso, 
através de avaliação profissional é possível entender melhor o risco dos casos de recidiva, 
ajudando assim o órgão judicial a efectuar o trabalho de avaliação antes de sentença.

 

Proporcionar ao órgão judicial um Inventário de Nível de Serviços e Gestão de Casos nos trabalhos de avaliação 

7.1.1.2 Programa de Voluntariado “Andamos Conjuntamente”
O Programa de voluntariado, intitulado “Andamos Conjuntamente”, foi uma organização 
conjunta do Departamento de Reinserção Social (DRS) do IAS e da Universidade de São José 
(USJ), no qual os jovens que estão a ser acompanhados no DRS são orientados pelos estudantes 
da USJ a fazer trabalho voluntário, facto que permitiu, por um lado, aos estudantes do Curso de 
Serviço Social de Macau terem um profundo conhecimento relativo ao sistema jurídico e 
execução na área de Serviço Social e, por outro lado, aos reabilitados poderem sentir a 
solidariedade comunitária. Em 2016, os voluntários realizaram 3 visitas e actividades de volun-
tariado, tendo os estudantes do Cursos de Serviço Social e as pessoas de reabilitação beneficia-
do imensamente.

 

　Cerimónia de Atribuição de Certificado aos participantes do Programa de Voluntariado “Andamos Conjuntamente”

7.1.1.3 Programa de Emprego
Em colaboração com a Direcção dos Serviços Correccionais e as empresas particulares, o IAS 
tem prestado apoio aos reclusos ou internados, que se encontram prestes a terminar o cumpri-
mento das suas penas ou de medidas, na procura de emprego. Algumas empresas particulares 
realizam o encontro sobre o recrutamento no EPC, com o objectivo de encontrar previamente 
uma oportunidade de emprego para esses reclusos ou internados e facilitar assim o recomeço de 
uma nova vida após a sua saída das instituições correccionais. Em 2016, foram realizadas 4 
feiras de emprego destinadas aos reclusos, contando com a participação de 70 reclusos e 80 
empresas particulares.

 

Plano de Emprego de Pré-Libertação aos Reclusos

7.1.2 Serviços Principais
7.1.2.1 Programa de Acompanhamento Comunitário aos Reabilitados

Em colaboração com o Centro de Serviços Integrados de Apoio à Família - Fonte de Alegria e 
de Energia da Caritas Macau, o IAS tem prestado serviços de acompanhamento comunitários 
destinados aos reabilitados, no sentido de ajudá-los a construírem uma rede de recursos comu-
nitários, facilitando assim assistência activa bem como apoio familiar. Em 2016, foram 46 os 
reabilitados que participaram no Programa.

7.2. Serviços de Apoio a Jovens

7.2.1 Trabalhos Prioritários do Ano
7.2.1.1 Programa Jovem Promissor

O Programa Jovem Promissor é realizado em colaboração com o Instituto Politécnico de Macau, 
consistindo na realização de visitas guiadas para os jovens, orientados pelos estudantes do Curso 
de Serviço Social do IPM, nas quais os estudantes fazem uma apresentação das instalações 
universitárias bem como partilham suas experiências de vida universitária com os jovens, para 
que esses possam alargar os seus horizontes, sintam motivados para os estudos e se esforcem 
para ter um futuro promissor. Em 2016, foram realizadas 2 dessas actividades, tendo beneficiado 
imensamente, quer os estudantes do Cursos de Serviço Social quer os jovens participantes.

 

Programa Jovem Promissor para melhor desenvolver horizontes dos jovens

7.2.2 Serviços Principais
7.2.2.1 Criação da “Equipa de Resposta aos Casos de Alto Risco”

A fim de proporcionar apoios oportunos e efectivos aos casos e às famílias, foi criado um 
mecanismo de “Equipa de Resposta aos Casos de Alto Risco”, o qual visa igualmente fiscalizar 
os jovens infractores, melhorando assim o efeito de correcção e prevenindo a recidiva juvenil.

7.2.2.2 Programa de “Certificado de Embaixadores de Direito”
Foram desenvolvidos vários cursos e palestras de educação, incluindo: Curso de Sensibilização 
sobre Direito, Sexo e Prevenção de Crime Sexual, Curso de Sensibilização sobre Uso Correcto 
da Internet e Ciber-crime, Palestra de Sensibilização sobre Perigo de Droga e Consequência do 
Crime de Droga. Como incentivo para os jovens, depois de concluídos todos os cursos e 
palestras, é-lhes atribuído um certificado de participação. Em 2016, realizaram-se 9 cursos e 
palestras, com um total de 185 jovens participantes.

            

Programa de “Certificado de Embaixadores de Direito” constante de vários cursos de educação e palestras

7.2.2.3 Programa de “Amar a minha família, Amar Macau"
Em colaboração com a Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau - Smart Youth e a Associação 
dos Embaixadores do Património de Macau, foram o IAS organizou visitas guiadas, destinadas 
aos jovens, aos pontos turísticos de património mundial, com o objectivo de, mediante a 
educação local e experiência pessoal, permitir aos jovens terem um melhor conhecimento da 
cidade em que vivem e estabelecer uma boa consciência respeitante à protecção da comunidade 
de Macau. Em 2016, foram realizadas 2 actividades, contando com a participação de 27 jovens.

 

Visita dos jovens aos pontos turísticos de património mundial - Programa de “Amar a minha família, Amar Macau"
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8. Apoio dos Serviços Sociais e Aperfeiçoamento do Sistema

8.1 Optimização do Sistema de Apoio Financeiro e Promoção do Desen-
volvimento Profissional

8.1.1 Optimização do Sistema de Apoio Financeiro
Em 2016, 242 instituições de solidariedade social e equipamentos sociais /projectos apoiados 
pelo IAS, envolvendo 3.352 beneficiários, receberam o apoio financeiro regular, no valor total 
de 1.079milhões patacas, disponibilizado pelo IAS. Ao mesmo tempo, a fim de promover o 
intercâmbio entre o IAS e as entidades gestoras, ajudar as entidades gestoras a reforçarem a sua 
gestão profissional e aumentar oportunidades de promoção para as pessoas profissionais, em 
2016, com o apoio financeiro de 6,66milhões patacas, foram criadas 14 posições de inspector - 
geral nas 8 entidades gestoras.

No mesmo ano, em conjunto com as entidades gestoras e equipamentos sociais, o IAS realizou 
mais de 100 conferências e sessões de partilha, tendo como objectivo efectuar uma discussão 
profunda sobre a execução do apoio financeiro e a administração financeira, optimizando 
constantemente o sistema de apoio financeiro. No total, foram registados mais de 600 partici-
pantes.

8.1.2 Acções de Formação e Plano de Apoio Financeiro
8.1.2.1 Cursos de Formação

Os destinatários principais são o pessoal do IAS e das instituições de serviço social. Em 2016, 
realizaram-se 72 cursos de formação, contando com a participação de 4.095 pessoas.

Gráfico 8.1 Situação de Formação do Pessoal

 

Destinatários
Pessoal do IAS

Pessoal do IAS,
outros departamentos públicos e 
instituições de serviço social

N.º de Formandos

19 53

Total：4.095
Cursos de formação 
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8.1.2.2 Plano de Apoio Financeiro para o Seguro Médico dos Funcionários de Equipamen-
tos Sociais Subsidiados
Desde o seu lançamento em 2009, o Plano de Apoio Financeiro para o Seguro Médico dos 
Funcionários de Equipamentos Sociais Subsidiados, pelo facto de poder reforçar a melhoria do 
bem-estar dos funcionários e assegurar pessoal qualificado, tem sido bem recebido pelo sector 
de serviço social. Após a optimização do sistema de apoio financeiro em 2015, uma vez que o 
apoio financeiro regular já tinha englobado o seguro médico dos funcionários, desde 2016, os 
destinatários passaram a ser as instituições de serviço social que não tinham participado na 
reforma financeira do sistema de apoio financeiro de 2015. Em 2016, foi registada a participação 
de 97 pessoas no plano, provenientes de 8 instituições, tendo sido disponibilizados um total de 
190 mil patacas.

8.1.2.3 Bolsa de estudo
A partir do ano lectivo 2016/2017, em colaboração com o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior 
(GAES), o IAS criou o programa de “Bolsa de Estudo para os Estudantes de Pós-Graduação do 
Curso de Acção Social e das Áreas Pertinentes”. As áreas pertinentes compreendem acção social, 
segurança social e bem-estar social, entre outras. Em 2016, um estudante de mestrado recebeu 
esta bolsa, a qual continua a ser implementada em 2017.

 

 

Abril: Curso de “Técnicas de Coexistência entre abuso de 
drogas e sintomas psiquiátricos - intervenção dos casos de 
depressão, ansiedade e transtorno e abuso de metanfetamina”. 

Abril - Maio: Curso de “Inventário de Serviços e de Gestão de 
Casos” para reforçar a capacidade dos funcionários sobre a 
gestão dos casos e a avaliação de riscos de reincidência

Maio: Workshop de “Tratamento Efectivo da Violência 
Doméstica” realizada pelos assistentes sociais experientes dos 
Serviços de Protecção Familiar e Infantil do Departamento de 
Bem-Estar Social de Hong Kong

Maio: Curso de Formação e Educação de Teatro com elementos 
da Workshop de Theatresports e Drama in Education

Julho - Setembro: Curso de Primeiros Socorros de Saúde Mental 
realizado pelos representantes da Associação de Saúde Mental 
de Hong Kong

Julho, Agosto e Novembro: Participantes do Curso de Formação 
de Instrutores de Aventura que terminaram com sucesso o jogo 
de cordas
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8.1.2.3 Bolsa de estudo
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esta bolsa, a qual continua a ser implementada em 2017.

 

 

Outubro: Curso de formação de “Lei de Prevenção e Combate à 
Violência Doméstica”

Novembro: Curso “Tendência do Abuso de Novas Drogas e Introdução holística de Prudência” para os formandos aprenderem a estar 
relaxados, calmos e alegres quando lidarem com este tipo de casos 

Novembro: Curso de Formação do Avaliador sobre Instrumen-
tos de Avaliação Uniforme dos Serviços de Cuidados Perma-
nentes da RAEM realizado pela Hong Kong Association of 
Gerontology
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apoio financeiro regular já tinha englobado o seguro médico dos funcionários, desde 2016, os 
destinatários passaram a ser as instituições de serviço social que não tinham participado na 
reforma financeira do sistema de apoio financeiro de 2015. Em 2016, foi registada a participação 
de 97 pessoas no plano, provenientes de 8 instituições, tendo sido disponibilizados um total de 
190 mil patacas.

8.1.2.3 Bolsa de estudo
A partir do ano lectivo 2016/2017, em colaboração com o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior 
(GAES), o IAS criou o programa de “Bolsa de Estudo para os Estudantes de Pós-Graduação do 
Curso de Acção Social e das Áreas Pertinentes”. As áreas pertinentes compreendem acção social, 
segurança social e bem-estar social, entre outras. Em 2016, um estudante de mestrado recebeu 
esta bolsa, a qual continua a ser implementada em 2017.

 

 

Acções de formação destinadas ao pessoal das instituições particulares de serviço social

Janeiro - Outubro: Palestra sobre “Direitos da Criança e Crimes 
Informáticos” realizada conjuntamente pelo IAS e Direcção dos 
Serviços de Assuntos de Justiça

Fevereiro - Dezembro: “1.º Curso de Diploma de Instrutor de 
Crianças das Creches” destinado ao pessoal das creches em 
serviço

Abril: “Guia Juvenil - Formação Profissional sobre o Combate 
à Droga” destinada ao aumento da consciência dos funcionários 
sobre a educação, descoberta e intervenção antecipada dos 
casos de risco ou abuso de drogas

Maio: Curso de “Conhecimento sobre a Saúde Mental” destina-
do ao aumento da capacidade dos formandos sobre a 
intervenção antecipada

Maio - Junho: Curso de Formação Especializada — “Prestar 
Mais Atenção à SIDA” destinado à disponibilização de uma 
aprendizagem experiencial aos funcionários

Maio - Junho e Outubro - Novembro: “Formação de Técnicos de 
Serviço Social e Visita de Intercâmbio à província de Jiangsu”, 
organizada conjuntamente pelo IAS e o Departamento de 
Serviço Social do Gabinete de Ligação do Governo Popular 
Central (GLGPC)
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reforma financeira do sistema de apoio financeiro de 2015. Em 2016, foi registada a participação 
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A partir do ano lectivo 2016/2017, em colaboração com o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior 
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esta bolsa, a qual continua a ser implementada em 2017.

 

 

Julho: “Curso para Obtenção do Certificado Profissional de 
Aconselhamento em Jogos de Fortuna e Azar de Macau” 
destinado ao aumento das técnicas e das capacidades dos 
funcionários sobre o tratamento dos casos de jogo problemático

Julho - Agosto: “Workshop de Formação sobre Doença de 
Alzheimer 2016 (I): Design de Serviços de Cuidado e Métodos 
de Intervenção” tendo como objectivo dominar os métodos de 
intervenção adequados nos serviços

Agosto: “Curso de Formação sobre Técnicas de Mediação” 
destinado ao aumento da eficiência de trabalho dos funcionári-
os 

Agosto: “Workshop de Formação sobre Doença de Alzheimer 
2016 (II): Prevenção e Educação” tendo como objectivo 
conhecer os tipos de exercícios para prevenção da demência

Setembro: “Formação a Tema Específico de Instalações Dedica-
das aos Serviços de Cuidados de Longo Prazo a Idosos - 
Formação de Gestão com Boa Qualidade” destinada ao reforço 
da fiscalização e aumento da qualidade de serviços dos 
funcionários  

Outubro: Curso de Formação de Instrutores de Primeiros 
Socorros de Saúde Mental realizado pelos representantes da 
Associação de Saúde Mental de Hong Kong
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esta bolsa, a qual continua a ser implementada em 2017.

 

 

Novembro: “Cursos de Formação para Directores de Serviços” 
destinados a ajudar os directores das instituições de serviço 
social a efectuarem um melhor planeamento sobre serviços 
sociais e gestão de recursos humanos e financeiros

Dezembro: “Curso de Formação de Terapeutas Ocupacionais” e 
“Curso de Formação de Terapeuta Físico” destinados ao aumento 
de capacidades profissionais dos funcionários

Novembro: Participação de mais de 60 funcionários profission-
ais de serviços sociais no “Campismo de Treino Militar” 
realizado conjuntamente pelo IAS e pela Guarnição em Macau 
do Exército de Libertação do Povo Chinês sob o apoio do 
Gabinete de Ligação do Governo Central
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8.1.3 Actividades: conferências, visitas de estudo e intercâmbios

Fevereiro: Festa de Chá entre dirigentes e chefes funcionais do 
IAS e pessoas da mídia - apresentação do novo organograma do 
IAS e dos trabalhos prioritários de 2016 e resposta às questões 
da mídia

Março: Série de actividades do Dia de Assistentes Sociais - 
Palestra de “De Estudo a Serviço - Promoção da Inovação de 
Serviço” convidando académicos das regiões vizinhas para 
partilhar experiências respeitantes à promoção de serviços 
sociais através da colaboração entre os sectores governamentais, 
académico e civil.

Março: Representantes do IAS no Fórum Regional para 
Especialistas de Envelhecimento Demográfico em Nanquim

Março: Participação da 59.ª Sessão da Comissão de Estupefaci-
entes das Nações Unidas na qualidade da delegação do governo 
da China

Abril: Durante a visita da Comissão para os Assuntos Sociais e 
Legais do Comité Nacional da Conferência Consultiva do Povo 
Chinês no IAS, as duas partes trocaram impressões sobre o 
desenvolvimento dos serviços voluntários de Macau

Abril: Actividades sobre o Dia de Assistentes Sociais — 
Cerimónia de reconhecimento de trabalhadores do serviço 
social “Estrela do Norte” e palestra sobre “transmissão do 
espírito de assistente social à nova geração”.
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Maio: Durante a visita da delegação de Cantão, as duas partes 
trocaram impressões sobre políticas, medidas e planos respeit-
antes aos idosos, especialmente experiências de “manutenção 
dos idosos no domicílio” e efectuaram uma visita em lar de 
cuidados.

Maio: Actividades sobre o Dia de Assistentes Sociais - Palestra 
de “Desafios colocados à profissionalização do serviço social 
em Macau”: foram convidados académicos para partilhar os 
desafios trazidos pela especialização dos serviços sociais

Junho: Participação dos representantes do IAS na conferência 
de “Gestão de Risco Criminoso: Reunião da Sabedoria e 
Construção de uma Sociedade Segura” em Hong Kong.

Julho: Visita de estudo e de intercâmbio de experiências sobre a 
“terapia de grupo de criminosos sexuais” dos representantes do 
IAS aos Serviços de Protecção Familiar e Infantil do Departa-
mento de Bem-Estar Social de Hong Kong

Outubro: Visita de estudo da delegação das creches inclusivas 
em Hong Kong para conhecer o plano concomitante proporcio-
nado pelos jardins infantis locais

Outubro: Participação da Delegação do IAS no 36.º Encontro de 
“Asian and Pacific Conference of Correctional Administrators” 
em Tianjin

45



II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

  Acções de formação destinadas ao pessoal do IAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  為民間社會服務機構人員舉辦的部分培訓項目

 

 

 

8.1.2.2 Plano de Apoio Financeiro para o Seguro Médico dos Funcionários de Equipamen-
tos Sociais Subsidiados
Desde o seu lançamento em 2009, o Plano de Apoio Financeiro para o Seguro Médico dos 
Funcionários de Equipamentos Sociais Subsidiados, pelo facto de poder reforçar a melhoria do 
bem-estar dos funcionários e assegurar pessoal qualificado, tem sido bem recebido pelo sector 
de serviço social. Após a optimização do sistema de apoio financeiro em 2015, uma vez que o 
apoio financeiro regular já tinha englobado o seguro médico dos funcionários, desde 2016, os 
destinatários passaram a ser as instituições de serviço social que não tinham participado na 
reforma financeira do sistema de apoio financeiro de 2015. Em 2016, foi registada a participação 
de 97 pessoas no plano, provenientes de 8 instituições, tendo sido disponibilizados um total de 
190 mil patacas.

8.1.2.3 Bolsa de estudo
A partir do ano lectivo 2016/2017, em colaboração com o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior 
(GAES), o IAS criou o programa de “Bolsa de Estudo para os Estudantes de Pós-Graduação do 
Curso de Acção Social e das Áreas Pertinentes”. As áreas pertinentes compreendem acção social, 
segurança social e bem-estar social, entre outras. Em 2016, um estudante de mestrado recebeu 
esta bolsa, a qual continua a ser implementada em 2017.

 

 

  

Novembro: Durante a visita do Hong Kong Correctional 
Services Department e Merchants Support for Rehabilitated 
Offenders Committee ao IAS, na qual as duas partes trocaram 
impressões sobre a reinserção social

Novembro: Durante a visita da delegação do Departamento de 
Justiça da Província de Shandong, as duas partes trocaram 
impressões sobre os trabalhos de reabilitação de Macau e 
visitaram lares particulares de tratamento da toxicodependência 
e reabilitação

Dezembro: Durante a visita da delegação do Registo Civil de 
Xangai ao IAS, as duas partes trocaram impressões sobre 
experiências de apoio e cuidado as crianças que se encontram 
em situações difíceis e visitaram lares particulares de crianças 
e jovens

Dezembro: Durante a visita de estudo da delegação do IAS ao 
QK Blog Adolescent Health Resource Centre em Hong Kong, as 
duas partes trocaram impressões sobre o desenvolvimento de 
trabalhos pragmáticos de prevenção do abuso de drogas nos 
campus escolares

Dezembro: Visita do grupo de trabalho das Normas para a 
Concepção do Design Universal e Livre de Barreiras de Macau 
em Hong Kong para conhecer as respectivas experiências e 
tecnologias
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6　防治藥物依賴服務
6.1　預防藥物濫用服務
6.1.1　全年工作亮點

6.1.1.1　健康生活教育園地投入運作

本局轄下健康生活教育園地，於2016年6月26日國際禁毒日正式開幕和

陸續投入服務，藉着園地的建立更全面和普及地強化預防濫藥工作。園

地充分考慮到使用者的需要，並力求創新，除設置3間健康生活教育課室

外，還設有多功能影院、多媒體工作室、3D照相區、遊戲體驗區、攀石

牆、室內歷奇、禁毒資訊區、閱覽區等。同時，與社會服務機構合作，

透過不同的文體藝活動，向全澳居民尤其是兒童、青少年及家長，提供

有益身心兼具禁毒訊息的新穎活動。

 

讓學生參與歷奇計劃的主題體驗區

8.2 Supervisão dos Equipamentos Sociais e Garantia do Bom Funcio-
namento

8.2.1 Trabalhos de Combate ao Incêndio
Em 2016, o IAS, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, realizou 2 palestras de combate ao 
incêndio, as quais contaram com mais de 160 pessoas provenientes de 80 equipamentos sociais, 
ajudando, ao mesmo tempo, 5 recém-criados equipamentos sociais a efectuarem ensaios de 
evacuação. Além disso, o IAS desenvolveu 116 ensaios de evacuação para 84 equipamentos 
sociais, os quais tinham sido considerados como entidades que deviam efectuar ensaio de 
evacuação, pelo menos, uma vez por ano.

8.2.2 Inspecção Conjunta de Higiene e Segurança Alimentar
Em 2016, o IAS, por um lado, em conjunto com vários centros de saúde, realizou inspecções 
higiénicas nos 124 equipamentos sociais e, por outro lado, em conjunto com o centro de 
segurança alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), efectuou 
inspecções de segurança alimentar nos 111 equipamentos sociais. Ao mesmo tempo, a fim de 
aumentar a consciência de segurança alimentar dos funcionários dos equipamentos sociais, o 
IAS e o centro de segurança alimentar do IACM organizaram um “Workshop de Segurança 
Alimentar e Higiene”, contando com a participação de 27 pessoas. 

8.2.3 Prevenção e Controlo das Doenças Infecciosas
Em resposta à transmissão do vírus Zika nas regiões vizinhas de Macau, o IAS emitiu, em 2016, 
uma carta de alerta com instrução de prevenção do vírus Zika para as instituições de serviço 
social, tendo por objectivo permitir-lhes, por um lado, reforçar as medidas necessárias para a 
prevenção epidémica e, por outro lado, sensibilizar os seus funcionários e usuários.

8.2.4 Serviços e Equipamentos Sociais Particulares Fiscalizados pelo IAS
Em 2016, havia 225 projectos de serviços sociais e equipamentos sociais particulares que se 
encontravam legalmente fiscalizados e financiadas pelo IAS. (vide Tabela 8.1) Além disso, o 
IAS prestou periodicamente apoio financeiro aos 199 serviços/equipamentos sociais7 , o que 
representa cerca de 88% do número total dos serviços/equipamentos sociais.

    Tabela 8.1 Projectos de Serviços Sociais e Equipamentos Sociais Fiscalizados pelo IAS

8.2.4.1 Licenciamento e Categorias
A Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais do IAS tem proporciona-
do serviços de licenciamento às instalações de serviço social que se encontram fiscalizadas sob 
o Decreto-lei n.º 90/88/M, incluindo requerimento, alteração, renovação da licença/autorização 
para funcionamento provisório, segundas vias de licenças, fiscalização, consulta de pareceres 
técnicos, etc..

Em 2016, além de 9 equipamentos sociais de prevenção e tratamento de toxicodependência, 187 
equipamentos sociais foram fiscalizados pelo IAS, englobando 164 equipamentos sociais com 
licenças, 5 equipamentos sociais com autorizações para funcionamento provisório, 2 equipa-
mentos públicos com direito de isenção de licenças e 16 outros equipamentos sociais. 

           Tabela 8.2 Categorias e Situação de Licenciamento de Equipamentos Sociais

8.2.4.2 Alteração de Equipamentos Sociais
Em 2016, um equipamento social foi concedido a licença de funcionamento, três equipamentos 
sociais foram concedidos autorização para funcionamento provisório, um equipamento social foi 
cancelado a licença e um equipamento social foi suspenso o funcionamento.

 
   Tabela 8.3 Licenças concedidas

Tabela 8.4 Emissão de autorização para funcionamento provisório pela primeira vez

Tabela 8.5 Cancelamento de licenças ou suspensão de funcionamento

8.3 Investimento de Mais Recursos e Optimização dos Serviços
8.3.1 Orçamento Financeiro e Verbas Despendidas

Em 2016, o Orçamento Privativo e o Plano de Investimentos e das Despesas de Desenvolvimento 
da Administração (PIDDA) totalizaram 3.190.000.000,00 patacas, registando um aumento de 
cerca de 11% face ao ano de 2015. Entretanto, as verbas efectivamente despendidas foram 
2.820.000.000.00 patacas, sendo cerca de 88% a taxa de realização destes recursos.

Tabela 8.6 Verbas orçamentadas e despendidas por fontes de financiamento

Em coordenação com as necessidades funcionais, os recursos foram aplicados respectivamente 
nas “Despesas de Âmbito de Serviço Social”, “Despesas de Funcionamento e de Investimento 
dos Serviços”, bem como na “Transferência para o Sector Público”. O total do montante despen-
dido foi de 2.760.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de cerca de 14% em relação 
a 2015.

　　　�Tabela 8.7 Orçamento Privativo - Evolução das Despesas

As Despesas de Âmbito de Serviço Social continuaram a ser a maior proporção nas despesas 
gerais, registando um aumento de 13%, equivalente a 250.000.000 patacas, face a 2015.

Em 2016, o IAS continuou a apoiar as instituições de serviço social a desenvolver constante-
mente serviços através de investimento de mais recursos. Em resposta ao desenvolvimento do 
mercado laboral e da economia social, o IAS tem prestado plenamente apoio financeiro aos 
funcionários da área de serviço social, sobretudo às funções de director, no sentido de, por um 
lado, ajudar as instituições de serviço social a aliviarem a pressão operacional decorrente dos 
recursos humanos e da subida de custos e aumentarem salários e benefícios dos trabalhadores e, 
por outro lado, estabilizar a equipa de serviço social e promover constantemente a melhoria do 
nível de serviço social.

Apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social
O apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social consiste em apoio regular, 
apoio das actividades eventuais e transferência de capitais. Em 2016, as despesas do apoio 
regular totalizaram de cerca de 1.079.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de 
cerca de 16% face a 2015. O apoio das actividades eventuais pertence ao apoio financeiro não 
periódico destinado, de acordo com a necessidade real, às instituições de previdência particu-
lares na realização de actividades, reparação em pequena escala e aquisição de equipamentos. 
Em 2016, as despesas do apoio das actividades eventuais totalizaram de cerca de 56.000.000,00 
patacas, registando uma diminuição de cerca de 23% em relação a 2015. A transferência de 
capital constitui o apoio financeiro destinado às instituições de previdência particulares na 
reparação em grande escala, aquisição de veículos e equipamentos. Em 2016, as despesas da 
transferência de capital totalizaram 79.000.000,00 patacas, registando um aumento de cerca de 
84% em relação a 2015.

Gráfico 8.2 Apoio financeiro eventual e transferência de capital concedidos a 

instituições/associações de solidariedade social de Macau
8.3.2 Optimização dos Serviços
8.3.2.1 Carta de Qualidade

Em 2016, o IAS lançou 20 itens aprovados na sua Carta de Qualidade, respeitantes a 32 indica-
dores de qualidade. Em geral, as taxas em conformidade ao desempenho de serviço eram mais 
elevadas que as pré-estabelecidas. Ao longo dos anos, a taxa geral de cumprimento das metas da 
Carta de Qualidade apresentou uma tendência de subida, especialmente a do desempenho de 
serviço dos 21 indicadores de qualidade era de 100% durante mais de 4 anos consecutivos, repre-
sentando 68,75% do número total. É de salientar que, a taxa de cumprimento dos 18 indicadores 
era 100% ao longo dos 7 anos consecutivos.

8.3.2.2 Programa de Avaliação do Grau de Satisfação do Serviço
Em 2016, foi realizado, mediante amostragem e correspondência, um inquérito sobre o nível de 
satisfação dos serviços prestados pelo IAS, sobretudo os 24 serviços externos (incluindo 19 
serviços de carta de qualidade de 2016, 1 serviço de carta de qualidade de 2015 e 4 serviços não 
integrados na carta de qualidade) destinado aos cidadãos, instituições/associações que tinham 
recebido serviços ou apoios financeiros do IAS. Foi recolhido um total de 1.345 questionários 
válidos, sendo 1.211 questionários preenchidos pelos cidadãos e 134 questionários preenchidos 
pelas instituições/associações. O inquérito foi aplicado com uma escala de avaliação de 5 
pontos, em que 5 é o nível mais elevado. Em 2016, o índice geral de satisfação dos serviços 
prestados pelo IAS foi de 4,21.

8.3.2.3 Mecanismo de tratamento de queixas
Com o objectivo de usufruir das recomendações proporcionadas pelos cidadãos e poder trans-
formá-las em elementos de referência com vista ao aperfeiçoamento da operacionalidade dos 
seus departamentos, o IAS estabeleceu um mecanismo de tratamento das sugestões, queixas e 
reclamações (doravante “mecanismo de tratamento de queixas”). Assim, o público tem ao seu 
dispor seis vias8 para enviar as suas opiniões. Em 2016, o mecanismo recebeu um total de 79 
casos, registando uma diminuição de 33 casos face a 2015, reduzindo 14 casos de sugestão e 17 
dos casos de queixas.

Tabela 8.8 Recepção de Sugestões, Queixas e Reclamações

Em 2016, o número de casos recebidos referentes à optimização dos serviços do IAS foi de 44, 
sendo na sua maioria casos de queixas, totalizando 31. As queixas envolveram, principalmente, 
o pessoal, seguido dos procedimentos e formalidades. Um total de 35 casos referia-se à optimi-
zação das instituições de serviço social supervisionadas pelo IAS, e os casos de queixas consti-
tuíam igualmente o maior número, sendo maioritariamente questões operacionais e de pessoal.

No total, foi registado um total de 61 casos de queixas, incluindo 19 confirmados, 38 não confir-
mados e 4 em acompanhamento. Para o efeito, o IAS lançou 22 medidas de acompanhamento9, 
em que 10 medidas foram concluídas em 2016 com resultados positivos e 12 medidas já se 
encontravam em execução, o que necessitará um maior período de observação para verificar os 
seus resultados. As medidas de acompanhamento destes casos estimam-se que fiquem concluídas 
no primeiro semestre de 2017. 

8.3.2.4 Sistema de Gestão de Qualidade ISO9001
Desde 2004, o IAS tem iniciado a certificação de qualidade do seu sistema de gestão. Actual-
mente, três entidades obtiveram a certificação (ISO9001:2008) da British Standards Institution 
(BSI), incluindo a Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais, a Secção 
de Contabilidade e Tesouraria e a Secção de Aprovisionamento e Património, no sentido de 
melhorar a qualidade de serviço e optimizar o funcionamento interno através de uma gestão 
científica.  

8.3.2.5 Optimização dos procedimentos administrativos
Em resposta ao desenvolvimento dos serviços e à necessidade dos cidadãos, o IAS tem melhora-
do activamente os procedimentos administrativos, especialmente em relação aos problemas 
verificados durante o procedimento de funcionamento e às opiniões dadas pelos cidadãos. Para 
efeito, com a fiscalização da comissão de optimização, o IAS tem lançado anualmente planos de 
trabalho em conformidade com a lei, de modo, por um lado, a simplificar e melhorar os procedi-
mentos e, por outro lado, aumentar a eficiência dos trabalhos e serviços.

Em 2016, o IAS implementou um total de 11 itens de optimização dos procedimentos administra-
tivo, incluindo 1 item transferido de 2015. Desses, 9 itens de 2016 e 1 item transferido de 2015 
foram concluídos, enquanto o restante item necessitará de ser executado em 2017. 

8.3.2.6 Trabalhos respeitantes ao Plano para uma Gestão Íntegra
A partir da celebração do Protocolo de Colaborações do Plano para uma Gestão Íntegra entre o 
IAS e o Comissariado contra a Corrupção em 2007, a gestão íntegra tem sido incluída nos 
trabalhos regulares do IAS. Em 2016, a fim de promover e coordenar os trabalhos, foi criado 
pelo IAS um grupo especializado para prestar uma estreita atenção e uma fiscalização necessária 
aos procedimentos de trabalho, apresentando atempadamente sugestões de melhoria, com o 
objectivo de assegurar constantemente uma “administração legal” e evitar a ocorrência da 
“irregularidade” e da violação da lei. Em simultâneo, a convite do IAS, os agentes do CCAC 
realizaram uma sessão de esclarecimento respeitante à sensibilização de anti-corrupção, destina-
da ao pessoal interno e ao pessoal das instituições/associações apoiadas pelo IAS, registando 
cerca de 200 participantes.

7:  Além disso, em 2016, o IAS prestou ainda apoio financeiro regular a 43 associações.

8.4 Estudos Temáticos e Projectos Legislativos

8.4.1 Estudos Temáticos
  Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 
2016
Para discutir a situação referente à prática de jogo e ao distúrbio do vício do jogo de Macau, a 
pedido do IAS, o Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau 
realizou o Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 2016, 
cujo resultado será utilizado como referência destinada à melhoria e ao planeamento dos 
serviços futuros. Segundo o inquérito, no ano passado, a taxa de prática de jogo dos residentes 
de Macau era de 51,5% e a taxa do distúrbio do vício do jogo dos residentes com idade superior 
a 18 anos era de 2,5%. 

Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Auditoria Externa das Instituições de 
Serviço Social Subsidiadas”
A fim de garantir que os recursos públicos sejam utilizados racionalmente, aumentar a eficiência 
e a transparência operacional dos equipamentos sociais, assegurar que as mesmas cumprem as 
normas contabilísticas estabelecidas e reforçar a eficiência de fiscalização financeira do IAS, 
prevendo-se a realização em 2017 da primeira fase do Plano de Apoio Financeiro da Auditoria 
Externa das Instituições de Serviço Social Subsidiadas. Para efeito, foram desenvolvidos vários 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a entrada em contacto com os sectores. 

         Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previdência das Instituições de Serviço 
Social Subsidiadas”
A fim de aumentar o bem-estar do pessoal de serviço social, melhorar o respectivo regime de 
garantia para a aposentação e manter uma equipa estável, a pedido do IAS, o Instituto Politécni-
co de Macau vai lançar oficialmente em 2017 o Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previ-
dência das Instituições de Serviço Social Subsidiadas”.

8.4.2 Projectos Legislativos

“Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”
A “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica” foi publicada em 6 de Junho de 2016 e 
entrou em vigor no dia 5 de Outubro de 2016. Este projecto legislativo reflectiu a atenção presta-
da pelo Governo da RAEM em relação à violência doméstica, definindo claramente a atitude de 
“tolerância zero”, permitindo às pessoas e às famílias que se encontram em situação de violência 
doméstica poder ter uma adequada protecção e assistência. Além disso, a elaboração desta lei 
constituiu igualmente uma resposta para as sugestões, referentes à prevenção e ao tratamento da 
violência doméstica em Macau, apresentadas pela organização de convenção internacional.

“Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos”
Em Dezembro de 2016, foi concluído pelo Conselho Executivo a discussão da proposta do 
Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos, a qual será apresentada para 
a Assembleia Legislativa pelo departamento jurídico no tempo adequado.

“Regime de Acreditação Profissional e Inscrição para Assistente Social”
Até Dezembro de 2016, foi concluída a revisão da proposta de lei do Regime de Acreditação 
Profissional e Inscrição para Assistente Social, a qual se espera que seja submetida para 
discussão no Conselho Executivo em 2017. Esta legislação já foi incluída na lista dos projectos 

legislativos de 2017 do Governo da RAEM.

Alteração da “Proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícitos de estupefa-
cientes e de substâncias psicotrópicas”
Apesar de ter entrado em vigor há muitos anos a Lei n.º 17/2009 “Proibição da produção, do 
tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas” (designada 
abreviadamente por Lei de Combate à Droga), verificou-se, no território, não só uma subida da 
taxa de crime de drogas como também novos tipos de droga. Face às regiões vizinhas, a pena em 
Macau é relativamente baixa pelo que há necessidade de se proceder atempadamente, por um 
lado, a uma revisão global desta lei e, por outro lado, a uma actualização da relação das drogas. 
A Lei n.º 10/2016 que altera a Lei de Combate à Droga foi publicada em 28 de Dezembro de 
2016, tendo por objectivo agravar a pena e reforçar o combate ao crime de droga. Ao mesmo 
tempo, foi actualizada igualmente a relação/lista das drogas. A alteração consiste principalmente 
em 5 áreas: 1) Elevação do limite mínimo das penas do “crime de tráfico de droga”, passando de 
3 para 5 anos. O limite máximo das penas continua a ser de 15 anos; 2) Elevação da moldura 
penal do “crime de consumo de droga” e do “crime de detenção indevida de utensílio ou equipa-
mento”, o limite máximo passou 3 meses para 3 meses até 1 ano; 3) Introdução do limite da 
quantidade de droga no “crime de consumo de droga; 4) Criação das medidas de obtenção de 
amostra de urina; 5) Ajustamento das substâncias constantes das tabelas anexas.
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8.2.1 Trabalhos de Combate ao Incêndio
Em 2016, o IAS, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, realizou 2 palestras de combate ao 
incêndio, as quais contaram com mais de 160 pessoas provenientes de 80 equipamentos sociais, 
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8.2.2 Inspecção Conjunta de Higiene e Segurança Alimentar
Em 2016, o IAS, por um lado, em conjunto com vários centros de saúde, realizou inspecções 
higiénicas nos 124 equipamentos sociais e, por outro lado, em conjunto com o centro de 
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Em resposta à transmissão do vírus Zika nas regiões vizinhas de Macau, o IAS emitiu, em 2016, 
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8.2.4.1 Licenciamento e Categorias
A Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais do IAS tem proporciona-
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o Decreto-lei n.º 90/88/M, incluindo requerimento, alteração, renovação da licença/autorização 
para funcionamento provisório, segundas vias de licenças, fiscalização, consulta de pareceres 
técnicos, etc..

Em 2016, além de 9 equipamentos sociais de prevenção e tratamento de toxicodependência, 187 
equipamentos sociais foram fiscalizados pelo IAS, englobando 164 equipamentos sociais com 
licenças, 5 equipamentos sociais com autorizações para funcionamento provisório, 2 equipa-
mentos públicos com direito de isenção de licenças e 16 outros equipamentos sociais. 

           Tabela 8.2 Categorias e Situação de Licenciamento de Equipamentos Sociais

8.2.4.2 Alteração de Equipamentos Sociais
Em 2016, um equipamento social foi concedido a licença de funcionamento, três equipamentos 
sociais foram concedidos autorização para funcionamento provisório, um equipamento social foi 
cancelado a licença e um equipamento social foi suspenso o funcionamento.

 
   Tabela 8.3 Licenças concedidas

Tabela 8.4 Emissão de autorização para funcionamento provisório pela primeira vez

Tabela 8.5 Cancelamento de licenças ou suspensão de funcionamento

8.3 Investimento de Mais Recursos e Optimização dos Serviços
8.3.1 Orçamento Financeiro e Verbas Despendidas

Em 2016, o Orçamento Privativo e o Plano de Investimentos e das Despesas de Desenvolvimento 
da Administração (PIDDA) totalizaram 3.190.000.000,00 patacas, registando um aumento de 
cerca de 11% face ao ano de 2015. Entretanto, as verbas efectivamente despendidas foram 
2.820.000.000.00 patacas, sendo cerca de 88% a taxa de realização destes recursos.

Tabela 8.6 Verbas orçamentadas e despendidas por fontes de financiamento

Em coordenação com as necessidades funcionais, os recursos foram aplicados respectivamente 
nas “Despesas de Âmbito de Serviço Social”, “Despesas de Funcionamento e de Investimento 
dos Serviços”, bem como na “Transferência para o Sector Público”. O total do montante despen-
dido foi de 2.760.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de cerca de 14% em relação 
a 2015.

　　　�Tabela 8.7 Orçamento Privativo - Evolução das Despesas

As Despesas de Âmbito de Serviço Social continuaram a ser a maior proporção nas despesas 
gerais, registando um aumento de 13%, equivalente a 250.000.000 patacas, face a 2015.

Em 2016, o IAS continuou a apoiar as instituições de serviço social a desenvolver constante-
mente serviços através de investimento de mais recursos. Em resposta ao desenvolvimento do 
mercado laboral e da economia social, o IAS tem prestado plenamente apoio financeiro aos 
funcionários da área de serviço social, sobretudo às funções de director, no sentido de, por um 
lado, ajudar as instituições de serviço social a aliviarem a pressão operacional decorrente dos 
recursos humanos e da subida de custos e aumentarem salários e benefícios dos trabalhadores e, 
por outro lado, estabilizar a equipa de serviço social e promover constantemente a melhoria do 
nível de serviço social.

Apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social
O apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social consiste em apoio regular, 
apoio das actividades eventuais e transferência de capitais. Em 2016, as despesas do apoio 
regular totalizaram de cerca de 1.079.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de 
cerca de 16% face a 2015. O apoio das actividades eventuais pertence ao apoio financeiro não 
periódico destinado, de acordo com a necessidade real, às instituições de previdência particu-
lares na realização de actividades, reparação em pequena escala e aquisição de equipamentos. 
Em 2016, as despesas do apoio das actividades eventuais totalizaram de cerca de 56.000.000,00 
patacas, registando uma diminuição de cerca de 23% em relação a 2015. A transferência de 
capital constitui o apoio financeiro destinado às instituições de previdência particulares na 
reparação em grande escala, aquisição de veículos e equipamentos. Em 2016, as despesas da 
transferência de capital totalizaram 79.000.000,00 patacas, registando um aumento de cerca de 
84% em relação a 2015.

Gráfico 8.2 Apoio financeiro eventual e transferência de capital concedidos a 

instituições/associações de solidariedade social de Macau
8.3.2 Optimização dos Serviços
8.3.2.1 Carta de Qualidade

Em 2016, o IAS lançou 20 itens aprovados na sua Carta de Qualidade, respeitantes a 32 indica-
dores de qualidade. Em geral, as taxas em conformidade ao desempenho de serviço eram mais 
elevadas que as pré-estabelecidas. Ao longo dos anos, a taxa geral de cumprimento das metas da 
Carta de Qualidade apresentou uma tendência de subida, especialmente a do desempenho de 
serviço dos 21 indicadores de qualidade era de 100% durante mais de 4 anos consecutivos, repre-
sentando 68,75% do número total. É de salientar que, a taxa de cumprimento dos 18 indicadores 
era 100% ao longo dos 7 anos consecutivos.

8.3.2.2 Programa de Avaliação do Grau de Satisfação do Serviço
Em 2016, foi realizado, mediante amostragem e correspondência, um inquérito sobre o nível de 
satisfação dos serviços prestados pelo IAS, sobretudo os 24 serviços externos (incluindo 19 
serviços de carta de qualidade de 2016, 1 serviço de carta de qualidade de 2015 e 4 serviços não 
integrados na carta de qualidade) destinado aos cidadãos, instituições/associações que tinham 
recebido serviços ou apoios financeiros do IAS. Foi recolhido um total de 1.345 questionários 
válidos, sendo 1.211 questionários preenchidos pelos cidadãos e 134 questionários preenchidos 
pelas instituições/associações. O inquérito foi aplicado com uma escala de avaliação de 5 
pontos, em que 5 é o nível mais elevado. Em 2016, o índice geral de satisfação dos serviços 
prestados pelo IAS foi de 4,21.

8.3.2.3 Mecanismo de tratamento de queixas
Com o objectivo de usufruir das recomendações proporcionadas pelos cidadãos e poder trans-
formá-las em elementos de referência com vista ao aperfeiçoamento da operacionalidade dos 
seus departamentos, o IAS estabeleceu um mecanismo de tratamento das sugestões, queixas e 
reclamações (doravante “mecanismo de tratamento de queixas”). Assim, o público tem ao seu 
dispor seis vias8 para enviar as suas opiniões. Em 2016, o mecanismo recebeu um total de 79 
casos, registando uma diminuição de 33 casos face a 2015, reduzindo 14 casos de sugestão e 17 
dos casos de queixas.

Tabela 8.8 Recepção de Sugestões, Queixas e Reclamações

Em 2016, o número de casos recebidos referentes à optimização dos serviços do IAS foi de 44, 
sendo na sua maioria casos de queixas, totalizando 31. As queixas envolveram, principalmente, 
o pessoal, seguido dos procedimentos e formalidades. Um total de 35 casos referia-se à optimi-
zação das instituições de serviço social supervisionadas pelo IAS, e os casos de queixas consti-
tuíam igualmente o maior número, sendo maioritariamente questões operacionais e de pessoal.

No total, foi registado um total de 61 casos de queixas, incluindo 19 confirmados, 38 não confir-
mados e 4 em acompanhamento. Para o efeito, o IAS lançou 22 medidas de acompanhamento9, 
em que 10 medidas foram concluídas em 2016 com resultados positivos e 12 medidas já se 
encontravam em execução, o que necessitará um maior período de observação para verificar os 
seus resultados. As medidas de acompanhamento destes casos estimam-se que fiquem concluídas 
no primeiro semestre de 2017. 

8.3.2.4 Sistema de Gestão de Qualidade ISO9001
Desde 2004, o IAS tem iniciado a certificação de qualidade do seu sistema de gestão. Actual-
mente, três entidades obtiveram a certificação (ISO9001:2008) da British Standards Institution 
(BSI), incluindo a Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais, a Secção 
de Contabilidade e Tesouraria e a Secção de Aprovisionamento e Património, no sentido de 
melhorar a qualidade de serviço e optimizar o funcionamento interno através de uma gestão 
científica.  

8.3.2.5 Optimização dos procedimentos administrativos
Em resposta ao desenvolvimento dos serviços e à necessidade dos cidadãos, o IAS tem melhora-
do activamente os procedimentos administrativos, especialmente em relação aos problemas 
verificados durante o procedimento de funcionamento e às opiniões dadas pelos cidadãos. Para 
efeito, com a fiscalização da comissão de optimização, o IAS tem lançado anualmente planos de 
trabalho em conformidade com a lei, de modo, por um lado, a simplificar e melhorar os procedi-
mentos e, por outro lado, aumentar a eficiência dos trabalhos e serviços.

Em 2016, o IAS implementou um total de 11 itens de optimização dos procedimentos administra-
tivo, incluindo 1 item transferido de 2015. Desses, 9 itens de 2016 e 1 item transferido de 2015 
foram concluídos, enquanto o restante item necessitará de ser executado em 2017. 

8.3.2.6 Trabalhos respeitantes ao Plano para uma Gestão Íntegra
A partir da celebração do Protocolo de Colaborações do Plano para uma Gestão Íntegra entre o 
IAS e o Comissariado contra a Corrupção em 2007, a gestão íntegra tem sido incluída nos 
trabalhos regulares do IAS. Em 2016, a fim de promover e coordenar os trabalhos, foi criado 
pelo IAS um grupo especializado para prestar uma estreita atenção e uma fiscalização necessária 
aos procedimentos de trabalho, apresentando atempadamente sugestões de melhoria, com o 
objectivo de assegurar constantemente uma “administração legal” e evitar a ocorrência da 
“irregularidade” e da violação da lei. Em simultâneo, a convite do IAS, os agentes do CCAC 
realizaram uma sessão de esclarecimento respeitante à sensibilização de anti-corrupção, destina-
da ao pessoal interno e ao pessoal das instituições/associações apoiadas pelo IAS, registando 
cerca de 200 participantes.

8.4 Estudos Temáticos e Projectos Legislativos

8.4.1 Estudos Temáticos
  Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 
2016
Para discutir a situação referente à prática de jogo e ao distúrbio do vício do jogo de Macau, a 
pedido do IAS, o Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau 
realizou o Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 2016, 
cujo resultado será utilizado como referência destinada à melhoria e ao planeamento dos 
serviços futuros. Segundo o inquérito, no ano passado, a taxa de prática de jogo dos residentes 
de Macau era de 51,5% e a taxa do distúrbio do vício do jogo dos residentes com idade superior 
a 18 anos era de 2,5%. 

Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Auditoria Externa das Instituições de 
Serviço Social Subsidiadas”
A fim de garantir que os recursos públicos sejam utilizados racionalmente, aumentar a eficiência 
e a transparência operacional dos equipamentos sociais, assegurar que as mesmas cumprem as 
normas contabilísticas estabelecidas e reforçar a eficiência de fiscalização financeira do IAS, 
prevendo-se a realização em 2017 da primeira fase do Plano de Apoio Financeiro da Auditoria 
Externa das Instituições de Serviço Social Subsidiadas. Para efeito, foram desenvolvidos vários 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a entrada em contacto com os sectores. 

         Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previdência das Instituições de Serviço 
Social Subsidiadas”
A fim de aumentar o bem-estar do pessoal de serviço social, melhorar o respectivo regime de 
garantia para a aposentação e manter uma equipa estável, a pedido do IAS, o Instituto Politécni-
co de Macau vai lançar oficialmente em 2017 o Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previ-
dência das Instituições de Serviço Social Subsidiadas”.

8.4.2 Projectos Legislativos

“Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”
A “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica” foi publicada em 6 de Junho de 2016 e 
entrou em vigor no dia 5 de Outubro de 2016. Este projecto legislativo reflectiu a atenção presta-
da pelo Governo da RAEM em relação à violência doméstica, definindo claramente a atitude de 
“tolerância zero”, permitindo às pessoas e às famílias que se encontram em situação de violência 
doméstica poder ter uma adequada protecção e assistência. Além disso, a elaboração desta lei 
constituiu igualmente uma resposta para as sugestões, referentes à prevenção e ao tratamento da 
violência doméstica em Macau, apresentadas pela organização de convenção internacional.

“Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos”
Em Dezembro de 2016, foi concluído pelo Conselho Executivo a discussão da proposta do 
Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos, a qual será apresentada para 
a Assembleia Legislativa pelo departamento jurídico no tempo adequado.

“Regime de Acreditação Profissional e Inscrição para Assistente Social”
Até Dezembro de 2016, foi concluída a revisão da proposta de lei do Regime de Acreditação 
Profissional e Inscrição para Assistente Social, a qual se espera que seja submetida para 
discussão no Conselho Executivo em 2017. Esta legislação já foi incluída na lista dos projectos 

legislativos de 2017 do Governo da RAEM.

Alteração da “Proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícitos de estupefa-
cientes e de substâncias psicotrópicas”
Apesar de ter entrado em vigor há muitos anos a Lei n.º 17/2009 “Proibição da produção, do 
tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas” (designada 
abreviadamente por Lei de Combate à Droga), verificou-se, no território, não só uma subida da 
taxa de crime de drogas como também novos tipos de droga. Face às regiões vizinhas, a pena em 
Macau é relativamente baixa pelo que há necessidade de se proceder atempadamente, por um 
lado, a uma revisão global desta lei e, por outro lado, a uma actualização da relação das drogas. 
A Lei n.º 10/2016 que altera a Lei de Combate à Droga foi publicada em 28 de Dezembro de 
2016, tendo por objectivo agravar a pena e reforçar o combate ao crime de droga. Ao mesmo 
tempo, foi actualizada igualmente a relação/lista das drogas. A alteração consiste principalmente 
em 5 áreas: 1) Elevação do limite mínimo das penas do “crime de tráfico de droga”, passando de 
3 para 5 anos. O limite máximo das penas continua a ser de 15 anos; 2) Elevação da moldura 
penal do “crime de consumo de droga” e do “crime de detenção indevida de utensílio ou equipa-
mento”, o limite máximo passou 3 meses para 3 meses até 1 ano; 3) Introdução do limite da 
quantidade de droga no “crime de consumo de droga; 4) Criação das medidas de obtenção de 
amostra de urina; 5) Ajustamento das substâncias constantes das tabelas anexas.

Tipo Número dos Projectos de Serviços Sociais e 
Equipamentos Sociais Particulares 

Serviços de Apoio a Famílias 26 
Serviços Comunitários 14 
Serviços de Apoio a Crianças e Jovens 66 
Serviços de Apoio a Idosos 57 
Serviços de Reabilitação 34 
Serviços de Prevenção e Tratamento da 
Toxicodependência e do distúrbio do 
vício do jogo 

25 

Serviços de Reinserção Social 3 
Total 225 

 

Tipo Com 
licenças 

Com autorização para 
funcionamento provisório 

Outras Total 

Creche 50 1 - 51 
Lar de Crianças e Jovens 9 - - 9 
Lar para Idosos 14 - 4 18 
Centro do Dia para Idosos 10 - 2 12 
Centro de Convívio 22 - 1 23 
Lar para Deficientes 6 - 2 8 
Outras Instalações para Deficientes 17 3 1 21 
Centro Comunitário 31 1 - 32 
Outras Instalações 5 - 8 13 
Total 164 5 18 187 
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6　防治藥物依賴服務
6.1　預防藥物濫用服務
6.1.1　全年工作亮點

6.1.1.1　健康生活教育園地投入運作

本局轄下健康生活教育園地，於2016年6月26日國際禁毒日正式開幕和

陸續投入服務，藉着園地的建立更全面和普及地強化預防濫藥工作。園

地充分考慮到使用者的需要，並力求創新，除設置3間健康生活教育課室

外，還設有多功能影院、多媒體工作室、3D照相區、遊戲體驗區、攀石

牆、室內歷奇、禁毒資訊區、閱覽區等。同時，與社會服務機構合作，

透過不同的文體藝活動，向全澳居民尤其是兒童、青少年及家長，提供

有益身心兼具禁毒訊息的新穎活動。

 

讓學生參與歷奇計劃的主題體驗區

8.2 Supervisão dos Equipamentos Sociais e Garantia do Bom Funcio-
namento

8.2.1 Trabalhos de Combate ao Incêndio
Em 2016, o IAS, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, realizou 2 palestras de combate ao 
incêndio, as quais contaram com mais de 160 pessoas provenientes de 80 equipamentos sociais, 
ajudando, ao mesmo tempo, 5 recém-criados equipamentos sociais a efectuarem ensaios de 
evacuação. Além disso, o IAS desenvolveu 116 ensaios de evacuação para 84 equipamentos 
sociais, os quais tinham sido considerados como entidades que deviam efectuar ensaio de 
evacuação, pelo menos, uma vez por ano.

8.2.2 Inspecção Conjunta de Higiene e Segurança Alimentar
Em 2016, o IAS, por um lado, em conjunto com vários centros de saúde, realizou inspecções 
higiénicas nos 124 equipamentos sociais e, por outro lado, em conjunto com o centro de 
segurança alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), efectuou 
inspecções de segurança alimentar nos 111 equipamentos sociais. Ao mesmo tempo, a fim de 
aumentar a consciência de segurança alimentar dos funcionários dos equipamentos sociais, o 
IAS e o centro de segurança alimentar do IACM organizaram um “Workshop de Segurança 
Alimentar e Higiene”, contando com a participação de 27 pessoas. 

8.2.3 Prevenção e Controlo das Doenças Infecciosas
Em resposta à transmissão do vírus Zika nas regiões vizinhas de Macau, o IAS emitiu, em 2016, 
uma carta de alerta com instrução de prevenção do vírus Zika para as instituições de serviço 
social, tendo por objectivo permitir-lhes, por um lado, reforçar as medidas necessárias para a 
prevenção epidémica e, por outro lado, sensibilizar os seus funcionários e usuários.

8.2.4 Serviços e Equipamentos Sociais Particulares Fiscalizados pelo IAS
Em 2016, havia 225 projectos de serviços sociais e equipamentos sociais particulares que se 
encontravam legalmente fiscalizados e financiadas pelo IAS. (vide Tabela 8.1) Além disso, o 
IAS prestou periodicamente apoio financeiro aos 199 serviços/equipamentos sociais7 , o que 
representa cerca de 88% do número total dos serviços/equipamentos sociais.

    Tabela 8.1 Projectos de Serviços Sociais e Equipamentos Sociais Fiscalizados pelo IAS

8.2.4.1 Licenciamento e Categorias
A Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais do IAS tem proporciona-
do serviços de licenciamento às instalações de serviço social que se encontram fiscalizadas sob 
o Decreto-lei n.º 90/88/M, incluindo requerimento, alteração, renovação da licença/autorização 
para funcionamento provisório, segundas vias de licenças, fiscalização, consulta de pareceres 
técnicos, etc..

Em 2016, além de 9 equipamentos sociais de prevenção e tratamento de toxicodependência, 187 
equipamentos sociais foram fiscalizados pelo IAS, englobando 164 equipamentos sociais com 
licenças, 5 equipamentos sociais com autorizações para funcionamento provisório, 2 equipa-
mentos públicos com direito de isenção de licenças e 16 outros equipamentos sociais. 

           Tabela 8.2 Categorias e Situação de Licenciamento de Equipamentos Sociais

8.2.4.2 Alteração de Equipamentos Sociais
Em 2016, um equipamento social foi concedido a licença de funcionamento, três equipamentos 
sociais foram concedidos autorização para funcionamento provisório, um equipamento social foi 
cancelado a licença e um equipamento social foi suspenso o funcionamento.

 
   Tabela 8.3 Licenças concedidas

Tabela 8.4 Emissão de autorização para funcionamento provisório pela primeira vez

Tabela 8.5 Cancelamento de licenças ou suspensão de funcionamento

8.3 Investimento de Mais Recursos e Optimização dos Serviços
8.3.1 Orçamento Financeiro e Verbas Despendidas

Em 2016, o Orçamento Privativo e o Plano de Investimentos e das Despesas de Desenvolvimento 
da Administração (PIDDA) totalizaram 3.190.000.000,00 patacas, registando um aumento de 
cerca de 11% face ao ano de 2015. Entretanto, as verbas efectivamente despendidas foram 
2.820.000.000.00 patacas, sendo cerca de 88% a taxa de realização destes recursos.

Tabela 8.6 Verbas orçamentadas e despendidas por fontes de financiamento

Em coordenação com as necessidades funcionais, os recursos foram aplicados respectivamente 
nas “Despesas de Âmbito de Serviço Social”, “Despesas de Funcionamento e de Investimento 
dos Serviços”, bem como na “Transferência para o Sector Público”. O total do montante despen-
dido foi de 2.760.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de cerca de 14% em relação 
a 2015.

　　　�Tabela 8.7 Orçamento Privativo - Evolução das Despesas

As Despesas de Âmbito de Serviço Social continuaram a ser a maior proporção nas despesas 
gerais, registando um aumento de 13%, equivalente a 250.000.000 patacas, face a 2015.

Em 2016, o IAS continuou a apoiar as instituições de serviço social a desenvolver constante-
mente serviços através de investimento de mais recursos. Em resposta ao desenvolvimento do 
mercado laboral e da economia social, o IAS tem prestado plenamente apoio financeiro aos 
funcionários da área de serviço social, sobretudo às funções de director, no sentido de, por um 
lado, ajudar as instituições de serviço social a aliviarem a pressão operacional decorrente dos 
recursos humanos e da subida de custos e aumentarem salários e benefícios dos trabalhadores e, 
por outro lado, estabilizar a equipa de serviço social e promover constantemente a melhoria do 
nível de serviço social.

Apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social
O apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social consiste em apoio regular, 
apoio das actividades eventuais e transferência de capitais. Em 2016, as despesas do apoio 
regular totalizaram de cerca de 1.079.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de 
cerca de 16% face a 2015. O apoio das actividades eventuais pertence ao apoio financeiro não 
periódico destinado, de acordo com a necessidade real, às instituições de previdência particu-
lares na realização de actividades, reparação em pequena escala e aquisição de equipamentos. 
Em 2016, as despesas do apoio das actividades eventuais totalizaram de cerca de 56.000.000,00 
patacas, registando uma diminuição de cerca de 23% em relação a 2015. A transferência de 
capital constitui o apoio financeiro destinado às instituições de previdência particulares na 
reparação em grande escala, aquisição de veículos e equipamentos. Em 2016, as despesas da 
transferência de capital totalizaram 79.000.000,00 patacas, registando um aumento de cerca de 
84% em relação a 2015.
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8.3.2 Optimização dos Serviços
8.3.2.1 Carta de Qualidade

Em 2016, o IAS lançou 20 itens aprovados na sua Carta de Qualidade, respeitantes a 32 indica-
dores de qualidade. Em geral, as taxas em conformidade ao desempenho de serviço eram mais 
elevadas que as pré-estabelecidas. Ao longo dos anos, a taxa geral de cumprimento das metas da 
Carta de Qualidade apresentou uma tendência de subida, especialmente a do desempenho de 
serviço dos 21 indicadores de qualidade era de 100% durante mais de 4 anos consecutivos, repre-
sentando 68,75% do número total. É de salientar que, a taxa de cumprimento dos 18 indicadores 
era 100% ao longo dos 7 anos consecutivos.

8.3.2.2 Programa de Avaliação do Grau de Satisfação do Serviço
Em 2016, foi realizado, mediante amostragem e correspondência, um inquérito sobre o nível de 
satisfação dos serviços prestados pelo IAS, sobretudo os 24 serviços externos (incluindo 19 
serviços de carta de qualidade de 2016, 1 serviço de carta de qualidade de 2015 e 4 serviços não 
integrados na carta de qualidade) destinado aos cidadãos, instituições/associações que tinham 
recebido serviços ou apoios financeiros do IAS. Foi recolhido um total de 1.345 questionários 
válidos, sendo 1.211 questionários preenchidos pelos cidadãos e 134 questionários preenchidos 
pelas instituições/associações. O inquérito foi aplicado com uma escala de avaliação de 5 
pontos, em que 5 é o nível mais elevado. Em 2016, o índice geral de satisfação dos serviços 
prestados pelo IAS foi de 4,21.

8.3.2.3 Mecanismo de tratamento de queixas
Com o objectivo de usufruir das recomendações proporcionadas pelos cidadãos e poder trans-
formá-las em elementos de referência com vista ao aperfeiçoamento da operacionalidade dos 
seus departamentos, o IAS estabeleceu um mecanismo de tratamento das sugestões, queixas e 
reclamações (doravante “mecanismo de tratamento de queixas”). Assim, o público tem ao seu 
dispor seis vias8 para enviar as suas opiniões. Em 2016, o mecanismo recebeu um total de 79 
casos, registando uma diminuição de 33 casos face a 2015, reduzindo 14 casos de sugestão e 17 
dos casos de queixas.

Tabela 8.8 Recepção de Sugestões, Queixas e Reclamações

Em 2016, o número de casos recebidos referentes à optimização dos serviços do IAS foi de 44, 
sendo na sua maioria casos de queixas, totalizando 31. As queixas envolveram, principalmente, 
o pessoal, seguido dos procedimentos e formalidades. Um total de 35 casos referia-se à optimi-
zação das instituições de serviço social supervisionadas pelo IAS, e os casos de queixas consti-
tuíam igualmente o maior número, sendo maioritariamente questões operacionais e de pessoal.

No total, foi registado um total de 61 casos de queixas, incluindo 19 confirmados, 38 não confir-
mados e 4 em acompanhamento. Para o efeito, o IAS lançou 22 medidas de acompanhamento9, 
em que 10 medidas foram concluídas em 2016 com resultados positivos e 12 medidas já se 
encontravam em execução, o que necessitará um maior período de observação para verificar os 
seus resultados. As medidas de acompanhamento destes casos estimam-se que fiquem concluídas 
no primeiro semestre de 2017. 

8.3.2.4 Sistema de Gestão de Qualidade ISO9001
Desde 2004, o IAS tem iniciado a certificação de qualidade do seu sistema de gestão. Actual-
mente, três entidades obtiveram a certificação (ISO9001:2008) da British Standards Institution 
(BSI), incluindo a Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais, a Secção 
de Contabilidade e Tesouraria e a Secção de Aprovisionamento e Património, no sentido de 
melhorar a qualidade de serviço e optimizar o funcionamento interno através de uma gestão 
científica.  

8.3.2.5 Optimização dos procedimentos administrativos
Em resposta ao desenvolvimento dos serviços e à necessidade dos cidadãos, o IAS tem melhora-
do activamente os procedimentos administrativos, especialmente em relação aos problemas 
verificados durante o procedimento de funcionamento e às opiniões dadas pelos cidadãos. Para 
efeito, com a fiscalização da comissão de optimização, o IAS tem lançado anualmente planos de 
trabalho em conformidade com a lei, de modo, por um lado, a simplificar e melhorar os procedi-
mentos e, por outro lado, aumentar a eficiência dos trabalhos e serviços.

Em 2016, o IAS implementou um total de 11 itens de optimização dos procedimentos administra-
tivo, incluindo 1 item transferido de 2015. Desses, 9 itens de 2016 e 1 item transferido de 2015 
foram concluídos, enquanto o restante item necessitará de ser executado em 2017. 

8.3.2.6 Trabalhos respeitantes ao Plano para uma Gestão Íntegra
A partir da celebração do Protocolo de Colaborações do Plano para uma Gestão Íntegra entre o 
IAS e o Comissariado contra a Corrupção em 2007, a gestão íntegra tem sido incluída nos 
trabalhos regulares do IAS. Em 2016, a fim de promover e coordenar os trabalhos, foi criado 
pelo IAS um grupo especializado para prestar uma estreita atenção e uma fiscalização necessária 
aos procedimentos de trabalho, apresentando atempadamente sugestões de melhoria, com o 
objectivo de assegurar constantemente uma “administração legal” e evitar a ocorrência da 
“irregularidade” e da violação da lei. Em simultâneo, a convite do IAS, os agentes do CCAC 
realizaram uma sessão de esclarecimento respeitante à sensibilização de anti-corrupção, destina-
da ao pessoal interno e ao pessoal das instituições/associações apoiadas pelo IAS, registando 
cerca de 200 participantes.

8.4 Estudos Temáticos e Projectos Legislativos

8.4.1 Estudos Temáticos
  Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 
2016
Para discutir a situação referente à prática de jogo e ao distúrbio do vício do jogo de Macau, a 
pedido do IAS, o Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau 
realizou o Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 2016, 
cujo resultado será utilizado como referência destinada à melhoria e ao planeamento dos 
serviços futuros. Segundo o inquérito, no ano passado, a taxa de prática de jogo dos residentes 
de Macau era de 51,5% e a taxa do distúrbio do vício do jogo dos residentes com idade superior 
a 18 anos era de 2,5%. 

Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Auditoria Externa das Instituições de 
Serviço Social Subsidiadas”
A fim de garantir que os recursos públicos sejam utilizados racionalmente, aumentar a eficiência 
e a transparência operacional dos equipamentos sociais, assegurar que as mesmas cumprem as 
normas contabilísticas estabelecidas e reforçar a eficiência de fiscalização financeira do IAS, 
prevendo-se a realização em 2017 da primeira fase do Plano de Apoio Financeiro da Auditoria 
Externa das Instituições de Serviço Social Subsidiadas. Para efeito, foram desenvolvidos vários 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a entrada em contacto com os sectores. 

         Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previdência das Instituições de Serviço 
Social Subsidiadas”
A fim de aumentar o bem-estar do pessoal de serviço social, melhorar o respectivo regime de 
garantia para a aposentação e manter uma equipa estável, a pedido do IAS, o Instituto Politécni-
co de Macau vai lançar oficialmente em 2017 o Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previ-
dência das Instituições de Serviço Social Subsidiadas”.

8.4.2 Projectos Legislativos

“Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”
A “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica” foi publicada em 6 de Junho de 2016 e 
entrou em vigor no dia 5 de Outubro de 2016. Este projecto legislativo reflectiu a atenção presta-
da pelo Governo da RAEM em relação à violência doméstica, definindo claramente a atitude de 
“tolerância zero”, permitindo às pessoas e às famílias que se encontram em situação de violência 
doméstica poder ter uma adequada protecção e assistência. Além disso, a elaboração desta lei 
constituiu igualmente uma resposta para as sugestões, referentes à prevenção e ao tratamento da 
violência doméstica em Macau, apresentadas pela organização de convenção internacional.

“Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos”
Em Dezembro de 2016, foi concluído pelo Conselho Executivo a discussão da proposta do 
Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos, a qual será apresentada para 
a Assembleia Legislativa pelo departamento jurídico no tempo adequado.

“Regime de Acreditação Profissional e Inscrição para Assistente Social”
Até Dezembro de 2016, foi concluída a revisão da proposta de lei do Regime de Acreditação 
Profissional e Inscrição para Assistente Social, a qual se espera que seja submetida para 
discussão no Conselho Executivo em 2017. Esta legislação já foi incluída na lista dos projectos 

legislativos de 2017 do Governo da RAEM.

Alteração da “Proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícitos de estupefa-
cientes e de substâncias psicotrópicas”
Apesar de ter entrado em vigor há muitos anos a Lei n.º 17/2009 “Proibição da produção, do 
tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas” (designada 
abreviadamente por Lei de Combate à Droga), verificou-se, no território, não só uma subida da 
taxa de crime de drogas como também novos tipos de droga. Face às regiões vizinhas, a pena em 
Macau é relativamente baixa pelo que há necessidade de se proceder atempadamente, por um 
lado, a uma revisão global desta lei e, por outro lado, a uma actualização da relação das drogas. 
A Lei n.º 10/2016 que altera a Lei de Combate à Droga foi publicada em 28 de Dezembro de 
2016, tendo por objectivo agravar a pena e reforçar o combate ao crime de droga. Ao mesmo 
tempo, foi actualizada igualmente a relação/lista das drogas. A alteração consiste principalmente 
em 5 áreas: 1) Elevação do limite mínimo das penas do “crime de tráfico de droga”, passando de 
3 para 5 anos. O limite máximo das penas continua a ser de 15 anos; 2) Elevação da moldura 
penal do “crime de consumo de droga” e do “crime de detenção indevida de utensílio ou equipa-
mento”, o limite máximo passou 3 meses para 3 meses até 1 ano; 3) Introdução do limite da 
quantidade de droga no “crime de consumo de droga; 4) Criação das medidas de obtenção de 
amostra de urina; 5) Ajustamento das substâncias constantes das tabelas anexas.

Denominação Tipo Entidade 
Creche Tong Sum Creche Tong Sum Educação  Lda.  

 

Denominação Tipo Entidade Gestora 
Creche Kao Yip (Doca de Lam 
Mau) 

Creche Associação de Apoio à Escola 
Secundária Kao Ip 

Lar-A Baía do Sol da Secção 
de Serviço Social da Igreja 
Metodista de Macau 

Lar de Reabilitação Igreja Metodista de Macau 

Centro de Serviços de 
Reabilitação Ngai Chun 

Centro de Formação 
Profissional 

Macau Special Olympics 

 

Denominação Tipo Entidade Gestora Causa de 
Encerramento 

Posto de Fornecimento de 
Artigos de Uso Diário da 
Caritas 

Centro de Formação 
Profissional 

Caritas de Macau Transformação de 
serviço 

Associação Renovação e 
Apoio Mútuo de Macau 

Serviços de 
tratamento da 
toxicodependência e 
de reabilitação 

Associação 
Renovação e Apoio 
Mútuo de Macau 

Transformação de 
serviço 
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

6　防治藥物依賴服務
6.1　預防藥物濫用服務
6.1.1　全年工作亮點

6.1.1.1　健康生活教育園地投入運作

本局轄下健康生活教育園地，於2016年6月26日國際禁毒日正式開幕和

陸續投入服務，藉着園地的建立更全面和普及地強化預防濫藥工作。園

地充分考慮到使用者的需要，並力求創新，除設置3間健康生活教育課室

外，還設有多功能影院、多媒體工作室、3D照相區、遊戲體驗區、攀石

牆、室內歷奇、禁毒資訊區、閱覽區等。同時，與社會服務機構合作，

透過不同的文體藝活動，向全澳居民尤其是兒童、青少年及家長，提供

有益身心兼具禁毒訊息的新穎活動。

 

讓學生參與歷奇計劃的主題體驗區

8.2 Supervisão dos Equipamentos Sociais e Garantia do Bom Funcio-
namento

8.2.1 Trabalhos de Combate ao Incêndio
Em 2016, o IAS, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, realizou 2 palestras de combate ao 
incêndio, as quais contaram com mais de 160 pessoas provenientes de 80 equipamentos sociais, 
ajudando, ao mesmo tempo, 5 recém-criados equipamentos sociais a efectuarem ensaios de 
evacuação. Além disso, o IAS desenvolveu 116 ensaios de evacuação para 84 equipamentos 
sociais, os quais tinham sido considerados como entidades que deviam efectuar ensaio de 
evacuação, pelo menos, uma vez por ano.

8.2.2 Inspecção Conjunta de Higiene e Segurança Alimentar
Em 2016, o IAS, por um lado, em conjunto com vários centros de saúde, realizou inspecções 
higiénicas nos 124 equipamentos sociais e, por outro lado, em conjunto com o centro de 
segurança alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), efectuou 
inspecções de segurança alimentar nos 111 equipamentos sociais. Ao mesmo tempo, a fim de 
aumentar a consciência de segurança alimentar dos funcionários dos equipamentos sociais, o 
IAS e o centro de segurança alimentar do IACM organizaram um “Workshop de Segurança 
Alimentar e Higiene”, contando com a participação de 27 pessoas. 

8.2.3 Prevenção e Controlo das Doenças Infecciosas
Em resposta à transmissão do vírus Zika nas regiões vizinhas de Macau, o IAS emitiu, em 2016, 
uma carta de alerta com instrução de prevenção do vírus Zika para as instituições de serviço 
social, tendo por objectivo permitir-lhes, por um lado, reforçar as medidas necessárias para a 
prevenção epidémica e, por outro lado, sensibilizar os seus funcionários e usuários.

8.2.4 Serviços e Equipamentos Sociais Particulares Fiscalizados pelo IAS
Em 2016, havia 225 projectos de serviços sociais e equipamentos sociais particulares que se 
encontravam legalmente fiscalizados e financiadas pelo IAS. (vide Tabela 8.1) Além disso, o 
IAS prestou periodicamente apoio financeiro aos 199 serviços/equipamentos sociais7 , o que 
representa cerca de 88% do número total dos serviços/equipamentos sociais.

    Tabela 8.1 Projectos de Serviços Sociais e Equipamentos Sociais Fiscalizados pelo IAS

8.2.4.1 Licenciamento e Categorias
A Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais do IAS tem proporciona-
do serviços de licenciamento às instalações de serviço social que se encontram fiscalizadas sob 
o Decreto-lei n.º 90/88/M, incluindo requerimento, alteração, renovação da licença/autorização 
para funcionamento provisório, segundas vias de licenças, fiscalização, consulta de pareceres 
técnicos, etc..

Em 2016, além de 9 equipamentos sociais de prevenção e tratamento de toxicodependência, 187 
equipamentos sociais foram fiscalizados pelo IAS, englobando 164 equipamentos sociais com 
licenças, 5 equipamentos sociais com autorizações para funcionamento provisório, 2 equipa-
mentos públicos com direito de isenção de licenças e 16 outros equipamentos sociais. 

           Tabela 8.2 Categorias e Situação de Licenciamento de Equipamentos Sociais

8.2.4.2 Alteração de Equipamentos Sociais
Em 2016, um equipamento social foi concedido a licença de funcionamento, três equipamentos 
sociais foram concedidos autorização para funcionamento provisório, um equipamento social foi 
cancelado a licença e um equipamento social foi suspenso o funcionamento.

 
   Tabela 8.3 Licenças concedidas

Tabela 8.4 Emissão de autorização para funcionamento provisório pela primeira vez

Tabela 8.5 Cancelamento de licenças ou suspensão de funcionamento

8.3 Investimento de Mais Recursos e Optimização dos Serviços
8.3.1 Orçamento Financeiro e Verbas Despendidas

Em 2016, o Orçamento Privativo e o Plano de Investimentos e das Despesas de Desenvolvimento 
da Administração (PIDDA) totalizaram 3.190.000.000,00 patacas, registando um aumento de 
cerca de 11% face ao ano de 2015. Entretanto, as verbas efectivamente despendidas foram 
2.820.000.000.00 patacas, sendo cerca de 88% a taxa de realização destes recursos.

Tabela 8.6 Verbas orçamentadas e despendidas por fontes de financiamento

Em coordenação com as necessidades funcionais, os recursos foram aplicados respectivamente 
nas “Despesas de Âmbito de Serviço Social”, “Despesas de Funcionamento e de Investimento 
dos Serviços”, bem como na “Transferência para o Sector Público”. O total do montante despen-
dido foi de 2.760.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de cerca de 14% em relação 
a 2015.

　　　�Tabela 8.7 Orçamento Privativo - Evolução das Despesas

As Despesas de Âmbito de Serviço Social continuaram a ser a maior proporção nas despesas 
gerais, registando um aumento de 13%, equivalente a 250.000.000 patacas, face a 2015.

Em 2016, o IAS continuou a apoiar as instituições de serviço social a desenvolver constante-
mente serviços através de investimento de mais recursos. Em resposta ao desenvolvimento do 
mercado laboral e da economia social, o IAS tem prestado plenamente apoio financeiro aos 
funcionários da área de serviço social, sobretudo às funções de director, no sentido de, por um 
lado, ajudar as instituições de serviço social a aliviarem a pressão operacional decorrente dos 
recursos humanos e da subida de custos e aumentarem salários e benefícios dos trabalhadores e, 
por outro lado, estabilizar a equipa de serviço social e promover constantemente a melhoria do 
nível de serviço social.

Apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social
O apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social consiste em apoio regular, 
apoio das actividades eventuais e transferência de capitais. Em 2016, as despesas do apoio 
regular totalizaram de cerca de 1.079.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de 
cerca de 16% face a 2015. O apoio das actividades eventuais pertence ao apoio financeiro não 
periódico destinado, de acordo com a necessidade real, às instituições de previdência particu-
lares na realização de actividades, reparação em pequena escala e aquisição de equipamentos. 
Em 2016, as despesas do apoio das actividades eventuais totalizaram de cerca de 56.000.000,00 
patacas, registando uma diminuição de cerca de 23% em relação a 2015. A transferência de 
capital constitui o apoio financeiro destinado às instituições de previdência particulares na 
reparação em grande escala, aquisição de veículos e equipamentos. Em 2016, as despesas da 
transferência de capital totalizaram 79.000.000,00 patacas, registando um aumento de cerca de 
84% em relação a 2015.

Gráfico 8.2 Apoio financeiro eventual e transferência de capital concedidos a 

instituições/associações de solidariedade social de Macau
8.3.2 Optimização dos Serviços
8.3.2.1 Carta de Qualidade

Em 2016, o IAS lançou 20 itens aprovados na sua Carta de Qualidade, respeitantes a 32 indica-
dores de qualidade. Em geral, as taxas em conformidade ao desempenho de serviço eram mais 
elevadas que as pré-estabelecidas. Ao longo dos anos, a taxa geral de cumprimento das metas da 
Carta de Qualidade apresentou uma tendência de subida, especialmente a do desempenho de 
serviço dos 21 indicadores de qualidade era de 100% durante mais de 4 anos consecutivos, repre-
sentando 68,75% do número total. É de salientar que, a taxa de cumprimento dos 18 indicadores 
era 100% ao longo dos 7 anos consecutivos.

8.3.2.2 Programa de Avaliação do Grau de Satisfação do Serviço
Em 2016, foi realizado, mediante amostragem e correspondência, um inquérito sobre o nível de 
satisfação dos serviços prestados pelo IAS, sobretudo os 24 serviços externos (incluindo 19 
serviços de carta de qualidade de 2016, 1 serviço de carta de qualidade de 2015 e 4 serviços não 
integrados na carta de qualidade) destinado aos cidadãos, instituições/associações que tinham 
recebido serviços ou apoios financeiros do IAS. Foi recolhido um total de 1.345 questionários 
válidos, sendo 1.211 questionários preenchidos pelos cidadãos e 134 questionários preenchidos 
pelas instituições/associações. O inquérito foi aplicado com uma escala de avaliação de 5 
pontos, em que 5 é o nível mais elevado. Em 2016, o índice geral de satisfação dos serviços 
prestados pelo IAS foi de 4,21.

8.3.2.3 Mecanismo de tratamento de queixas
Com o objectivo de usufruir das recomendações proporcionadas pelos cidadãos e poder trans-
formá-las em elementos de referência com vista ao aperfeiçoamento da operacionalidade dos 
seus departamentos, o IAS estabeleceu um mecanismo de tratamento das sugestões, queixas e 
reclamações (doravante “mecanismo de tratamento de queixas”). Assim, o público tem ao seu 
dispor seis vias8 para enviar as suas opiniões. Em 2016, o mecanismo recebeu um total de 79 
casos, registando uma diminuição de 33 casos face a 2015, reduzindo 14 casos de sugestão e 17 
dos casos de queixas.

Tabela 8.8 Recepção de Sugestões, Queixas e Reclamações

Em 2016, o número de casos recebidos referentes à optimização dos serviços do IAS foi de 44, 
sendo na sua maioria casos de queixas, totalizando 31. As queixas envolveram, principalmente, 
o pessoal, seguido dos procedimentos e formalidades. Um total de 35 casos referia-se à optimi-
zação das instituições de serviço social supervisionadas pelo IAS, e os casos de queixas consti-
tuíam igualmente o maior número, sendo maioritariamente questões operacionais e de pessoal.

No total, foi registado um total de 61 casos de queixas, incluindo 19 confirmados, 38 não confir-
mados e 4 em acompanhamento. Para o efeito, o IAS lançou 22 medidas de acompanhamento9, 
em que 10 medidas foram concluídas em 2016 com resultados positivos e 12 medidas já se 
encontravam em execução, o que necessitará um maior período de observação para verificar os 
seus resultados. As medidas de acompanhamento destes casos estimam-se que fiquem concluídas 
no primeiro semestre de 2017. 

8.3.2.4 Sistema de Gestão de Qualidade ISO9001
Desde 2004, o IAS tem iniciado a certificação de qualidade do seu sistema de gestão. Actual-
mente, três entidades obtiveram a certificação (ISO9001:2008) da British Standards Institution 
(BSI), incluindo a Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais, a Secção 
de Contabilidade e Tesouraria e a Secção de Aprovisionamento e Património, no sentido de 
melhorar a qualidade de serviço e optimizar o funcionamento interno através de uma gestão 
científica.  

8.3.2.5 Optimização dos procedimentos administrativos
Em resposta ao desenvolvimento dos serviços e à necessidade dos cidadãos, o IAS tem melhora-
do activamente os procedimentos administrativos, especialmente em relação aos problemas 
verificados durante o procedimento de funcionamento e às opiniões dadas pelos cidadãos. Para 
efeito, com a fiscalização da comissão de optimização, o IAS tem lançado anualmente planos de 
trabalho em conformidade com a lei, de modo, por um lado, a simplificar e melhorar os procedi-
mentos e, por outro lado, aumentar a eficiência dos trabalhos e serviços.

Em 2016, o IAS implementou um total de 11 itens de optimização dos procedimentos administra-
tivo, incluindo 1 item transferido de 2015. Desses, 9 itens de 2016 e 1 item transferido de 2015 
foram concluídos, enquanto o restante item necessitará de ser executado em 2017. 

8.3.2.6 Trabalhos respeitantes ao Plano para uma Gestão Íntegra
A partir da celebração do Protocolo de Colaborações do Plano para uma Gestão Íntegra entre o 
IAS e o Comissariado contra a Corrupção em 2007, a gestão íntegra tem sido incluída nos 
trabalhos regulares do IAS. Em 2016, a fim de promover e coordenar os trabalhos, foi criado 
pelo IAS um grupo especializado para prestar uma estreita atenção e uma fiscalização necessária 
aos procedimentos de trabalho, apresentando atempadamente sugestões de melhoria, com o 
objectivo de assegurar constantemente uma “administração legal” e evitar a ocorrência da 
“irregularidade” e da violação da lei. Em simultâneo, a convite do IAS, os agentes do CCAC 
realizaram uma sessão de esclarecimento respeitante à sensibilização de anti-corrupção, destina-
da ao pessoal interno e ao pessoal das instituições/associações apoiadas pelo IAS, registando 
cerca de 200 participantes.

8.4 Estudos Temáticos e Projectos Legislativos

8.4.1 Estudos Temáticos
  Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 
2016
Para discutir a situação referente à prática de jogo e ao distúrbio do vício do jogo de Macau, a 
pedido do IAS, o Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau 
realizou o Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 2016, 
cujo resultado será utilizado como referência destinada à melhoria e ao planeamento dos 
serviços futuros. Segundo o inquérito, no ano passado, a taxa de prática de jogo dos residentes 
de Macau era de 51,5% e a taxa do distúrbio do vício do jogo dos residentes com idade superior 
a 18 anos era de 2,5%. 

Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Auditoria Externa das Instituições de 
Serviço Social Subsidiadas”
A fim de garantir que os recursos públicos sejam utilizados racionalmente, aumentar a eficiência 
e a transparência operacional dos equipamentos sociais, assegurar que as mesmas cumprem as 
normas contabilísticas estabelecidas e reforçar a eficiência de fiscalização financeira do IAS, 
prevendo-se a realização em 2017 da primeira fase do Plano de Apoio Financeiro da Auditoria 
Externa das Instituições de Serviço Social Subsidiadas. Para efeito, foram desenvolvidos vários 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a entrada em contacto com os sectores. 

         Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previdência das Instituições de Serviço 
Social Subsidiadas”
A fim de aumentar o bem-estar do pessoal de serviço social, melhorar o respectivo regime de 
garantia para a aposentação e manter uma equipa estável, a pedido do IAS, o Instituto Politécni-
co de Macau vai lançar oficialmente em 2017 o Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previ-
dência das Instituições de Serviço Social Subsidiadas”.

8.4.2 Projectos Legislativos

“Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”
A “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica” foi publicada em 6 de Junho de 2016 e 
entrou em vigor no dia 5 de Outubro de 2016. Este projecto legislativo reflectiu a atenção presta-
da pelo Governo da RAEM em relação à violência doméstica, definindo claramente a atitude de 
“tolerância zero”, permitindo às pessoas e às famílias que se encontram em situação de violência 
doméstica poder ter uma adequada protecção e assistência. Além disso, a elaboração desta lei 
constituiu igualmente uma resposta para as sugestões, referentes à prevenção e ao tratamento da 
violência doméstica em Macau, apresentadas pela organização de convenção internacional.

“Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos”
Em Dezembro de 2016, foi concluído pelo Conselho Executivo a discussão da proposta do 
Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos, a qual será apresentada para 
a Assembleia Legislativa pelo departamento jurídico no tempo adequado.

“Regime de Acreditação Profissional e Inscrição para Assistente Social”
Até Dezembro de 2016, foi concluída a revisão da proposta de lei do Regime de Acreditação 
Profissional e Inscrição para Assistente Social, a qual se espera que seja submetida para 
discussão no Conselho Executivo em 2017. Esta legislação já foi incluída na lista dos projectos 

legislativos de 2017 do Governo da RAEM.

Alteração da “Proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícitos de estupefa-
cientes e de substâncias psicotrópicas”
Apesar de ter entrado em vigor há muitos anos a Lei n.º 17/2009 “Proibição da produção, do 
tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas” (designada 
abreviadamente por Lei de Combate à Droga), verificou-se, no território, não só uma subida da 
taxa de crime de drogas como também novos tipos de droga. Face às regiões vizinhas, a pena em 
Macau é relativamente baixa pelo que há necessidade de se proceder atempadamente, por um 
lado, a uma revisão global desta lei e, por outro lado, a uma actualização da relação das drogas. 
A Lei n.º 10/2016 que altera a Lei de Combate à Droga foi publicada em 28 de Dezembro de 
2016, tendo por objectivo agravar a pena e reforçar o combate ao crime de droga. Ao mesmo 
tempo, foi actualizada igualmente a relação/lista das drogas. A alteração consiste principalmente 
em 5 áreas: 1) Elevação do limite mínimo das penas do “crime de tráfico de droga”, passando de 
3 para 5 anos. O limite máximo das penas continua a ser de 15 anos; 2) Elevação da moldura 
penal do “crime de consumo de droga” e do “crime de detenção indevida de utensílio ou equipa-
mento”, o limite máximo passou 3 meses para 3 meses até 1 ano; 3) Introdução do limite da 
quantidade de droga no “crime de consumo de droga; 4) Criação das medidas de obtenção de 
amostra de urina; 5) Ajustamento das substâncias constantes das tabelas anexas.

Item 2015 2016 
Orçamento Privativo   Orçamento 2.675.137.032 3.097.145.262 

Despendido 2.432.123.266 2.762.947.217 
Taxa de realização 91% 89% 

 

PIDDA 

  Orçamento 209.077.000 97.388.600 
Despendido 130.575.526 64.009.410 

Taxa de realização 62% 66% 
 

Total 

  Orçamento 2.884.214.032 3.194.533.862 
Despendido 2.562.698.792 2.826.956.627 

Taxa de realização 89% 88% 
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6　防治藥物依賴服務
6.1　預防藥物濫用服務
6.1.1　全年工作亮點

6.1.1.1　健康生活教育園地投入運作

本局轄下健康生活教育園地，於2016年6月26日國際禁毒日正式開幕和

陸續投入服務，藉着園地的建立更全面和普及地強化預防濫藥工作。園

地充分考慮到使用者的需要，並力求創新，除設置3間健康生活教育課室

外，還設有多功能影院、多媒體工作室、3D照相區、遊戲體驗區、攀石

牆、室內歷奇、禁毒資訊區、閱覽區等。同時，與社會服務機構合作，

透過不同的文體藝活動，向全澳居民尤其是兒童、青少年及家長，提供

有益身心兼具禁毒訊息的新穎活動。

 

讓學生參與歷奇計劃的主題體驗區

8.2 Supervisão dos Equipamentos Sociais e Garantia do Bom Funcio-
namento

8.2.1 Trabalhos de Combate ao Incêndio
Em 2016, o IAS, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, realizou 2 palestras de combate ao 
incêndio, as quais contaram com mais de 160 pessoas provenientes de 80 equipamentos sociais, 
ajudando, ao mesmo tempo, 5 recém-criados equipamentos sociais a efectuarem ensaios de 
evacuação. Além disso, o IAS desenvolveu 116 ensaios de evacuação para 84 equipamentos 
sociais, os quais tinham sido considerados como entidades que deviam efectuar ensaio de 
evacuação, pelo menos, uma vez por ano.

8.2.2 Inspecção Conjunta de Higiene e Segurança Alimentar
Em 2016, o IAS, por um lado, em conjunto com vários centros de saúde, realizou inspecções 
higiénicas nos 124 equipamentos sociais e, por outro lado, em conjunto com o centro de 
segurança alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), efectuou 
inspecções de segurança alimentar nos 111 equipamentos sociais. Ao mesmo tempo, a fim de 
aumentar a consciência de segurança alimentar dos funcionários dos equipamentos sociais, o 
IAS e o centro de segurança alimentar do IACM organizaram um “Workshop de Segurança 
Alimentar e Higiene”, contando com a participação de 27 pessoas. 

8.2.3 Prevenção e Controlo das Doenças Infecciosas
Em resposta à transmissão do vírus Zika nas regiões vizinhas de Macau, o IAS emitiu, em 2016, 
uma carta de alerta com instrução de prevenção do vírus Zika para as instituições de serviço 
social, tendo por objectivo permitir-lhes, por um lado, reforçar as medidas necessárias para a 
prevenção epidémica e, por outro lado, sensibilizar os seus funcionários e usuários.

8.2.4 Serviços e Equipamentos Sociais Particulares Fiscalizados pelo IAS
Em 2016, havia 225 projectos de serviços sociais e equipamentos sociais particulares que se 
encontravam legalmente fiscalizados e financiadas pelo IAS. (vide Tabela 8.1) Além disso, o 
IAS prestou periodicamente apoio financeiro aos 199 serviços/equipamentos sociais7 , o que 
representa cerca de 88% do número total dos serviços/equipamentos sociais.

    Tabela 8.1 Projectos de Serviços Sociais e Equipamentos Sociais Fiscalizados pelo IAS

8.2.4.1 Licenciamento e Categorias
A Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais do IAS tem proporciona-
do serviços de licenciamento às instalações de serviço social que se encontram fiscalizadas sob 
o Decreto-lei n.º 90/88/M, incluindo requerimento, alteração, renovação da licença/autorização 
para funcionamento provisório, segundas vias de licenças, fiscalização, consulta de pareceres 
técnicos, etc..

Em 2016, além de 9 equipamentos sociais de prevenção e tratamento de toxicodependência, 187 
equipamentos sociais foram fiscalizados pelo IAS, englobando 164 equipamentos sociais com 
licenças, 5 equipamentos sociais com autorizações para funcionamento provisório, 2 equipa-
mentos públicos com direito de isenção de licenças e 16 outros equipamentos sociais. 

           Tabela 8.2 Categorias e Situação de Licenciamento de Equipamentos Sociais

8.2.4.2 Alteração de Equipamentos Sociais
Em 2016, um equipamento social foi concedido a licença de funcionamento, três equipamentos 
sociais foram concedidos autorização para funcionamento provisório, um equipamento social foi 
cancelado a licença e um equipamento social foi suspenso o funcionamento.

 
   Tabela 8.3 Licenças concedidas

Tabela 8.4 Emissão de autorização para funcionamento provisório pela primeira vez

Tabela 8.5 Cancelamento de licenças ou suspensão de funcionamento

8.3 Investimento de Mais Recursos e Optimização dos Serviços
8.3.1 Orçamento Financeiro e Verbas Despendidas

Em 2016, o Orçamento Privativo e o Plano de Investimentos e das Despesas de Desenvolvimento 
da Administração (PIDDA) totalizaram 3.190.000.000,00 patacas, registando um aumento de 
cerca de 11% face ao ano de 2015. Entretanto, as verbas efectivamente despendidas foram 
2.820.000.000.00 patacas, sendo cerca de 88% a taxa de realização destes recursos.

Tabela 8.6 Verbas orçamentadas e despendidas por fontes de financiamento

Em coordenação com as necessidades funcionais, os recursos foram aplicados respectivamente 
nas “Despesas de Âmbito de Serviço Social”, “Despesas de Funcionamento e de Investimento 
dos Serviços”, bem como na “Transferência para o Sector Público”. O total do montante despen-
dido foi de 2.760.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de cerca de 14% em relação 
a 2015.

　　　�Tabela 8.7 Orçamento Privativo - Evolução das Despesas

As Despesas de Âmbito de Serviço Social continuaram a ser a maior proporção nas despesas 
gerais, registando um aumento de 13%, equivalente a 250.000.000 patacas, face a 2015.

Em 2016, o IAS continuou a apoiar as instituições de serviço social a desenvolver constante-
mente serviços através de investimento de mais recursos. Em resposta ao desenvolvimento do 
mercado laboral e da economia social, o IAS tem prestado plenamente apoio financeiro aos 
funcionários da área de serviço social, sobretudo às funções de director, no sentido de, por um 
lado, ajudar as instituições de serviço social a aliviarem a pressão operacional decorrente dos 
recursos humanos e da subida de custos e aumentarem salários e benefícios dos trabalhadores e, 
por outro lado, estabilizar a equipa de serviço social e promover constantemente a melhoria do 
nível de serviço social.

Apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social
O apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social consiste em apoio regular, 
apoio das actividades eventuais e transferência de capitais. Em 2016, as despesas do apoio 
regular totalizaram de cerca de 1.079.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de 
cerca de 16% face a 2015. O apoio das actividades eventuais pertence ao apoio financeiro não 
periódico destinado, de acordo com a necessidade real, às instituições de previdência particu-
lares na realização de actividades, reparação em pequena escala e aquisição de equipamentos. 
Em 2016, as despesas do apoio das actividades eventuais totalizaram de cerca de 56.000.000,00 
patacas, registando uma diminuição de cerca de 23% em relação a 2015. A transferência de 
capital constitui o apoio financeiro destinado às instituições de previdência particulares na 
reparação em grande escala, aquisição de veículos e equipamentos. Em 2016, as despesas da 
transferência de capital totalizaram 79.000.000,00 patacas, registando um aumento de cerca de 
84% em relação a 2015.

Gráfico 8.2 Apoio financeiro eventual e transferência de capital concedidos a 

instituições/associações de solidariedade social de Macau
8.3.2 Optimização dos Serviços
8.3.2.1 Carta de Qualidade

Em 2016, o IAS lançou 20 itens aprovados na sua Carta de Qualidade, respeitantes a 32 indica-
dores de qualidade. Em geral, as taxas em conformidade ao desempenho de serviço eram mais 
elevadas que as pré-estabelecidas. Ao longo dos anos, a taxa geral de cumprimento das metas da 
Carta de Qualidade apresentou uma tendência de subida, especialmente a do desempenho de 
serviço dos 21 indicadores de qualidade era de 100% durante mais de 4 anos consecutivos, repre-
sentando 68,75% do número total. É de salientar que, a taxa de cumprimento dos 18 indicadores 
era 100% ao longo dos 7 anos consecutivos.

8.3.2.2 Programa de Avaliação do Grau de Satisfação do Serviço
Em 2016, foi realizado, mediante amostragem e correspondência, um inquérito sobre o nível de 
satisfação dos serviços prestados pelo IAS, sobretudo os 24 serviços externos (incluindo 19 
serviços de carta de qualidade de 2016, 1 serviço de carta de qualidade de 2015 e 4 serviços não 
integrados na carta de qualidade) destinado aos cidadãos, instituições/associações que tinham 
recebido serviços ou apoios financeiros do IAS. Foi recolhido um total de 1.345 questionários 
válidos, sendo 1.211 questionários preenchidos pelos cidadãos e 134 questionários preenchidos 
pelas instituições/associações. O inquérito foi aplicado com uma escala de avaliação de 5 
pontos, em que 5 é o nível mais elevado. Em 2016, o índice geral de satisfação dos serviços 
prestados pelo IAS foi de 4,21.

8.3.2.3 Mecanismo de tratamento de queixas
Com o objectivo de usufruir das recomendações proporcionadas pelos cidadãos e poder trans-
formá-las em elementos de referência com vista ao aperfeiçoamento da operacionalidade dos 
seus departamentos, o IAS estabeleceu um mecanismo de tratamento das sugestões, queixas e 
reclamações (doravante “mecanismo de tratamento de queixas”). Assim, o público tem ao seu 
dispor seis vias8 para enviar as suas opiniões. Em 2016, o mecanismo recebeu um total de 79 
casos, registando uma diminuição de 33 casos face a 2015, reduzindo 14 casos de sugestão e 17 
dos casos de queixas.

Tabela 8.8 Recepção de Sugestões, Queixas e Reclamações

Em 2016, o número de casos recebidos referentes à optimização dos serviços do IAS foi de 44, 
sendo na sua maioria casos de queixas, totalizando 31. As queixas envolveram, principalmente, 
o pessoal, seguido dos procedimentos e formalidades. Um total de 35 casos referia-se à optimi-
zação das instituições de serviço social supervisionadas pelo IAS, e os casos de queixas consti-
tuíam igualmente o maior número, sendo maioritariamente questões operacionais e de pessoal.

No total, foi registado um total de 61 casos de queixas, incluindo 19 confirmados, 38 não confir-
mados e 4 em acompanhamento. Para o efeito, o IAS lançou 22 medidas de acompanhamento9, 
em que 10 medidas foram concluídas em 2016 com resultados positivos e 12 medidas já se 
encontravam em execução, o que necessitará um maior período de observação para verificar os 
seus resultados. As medidas de acompanhamento destes casos estimam-se que fiquem concluídas 
no primeiro semestre de 2017. 

8.3.2.4 Sistema de Gestão de Qualidade ISO9001
Desde 2004, o IAS tem iniciado a certificação de qualidade do seu sistema de gestão. Actual-
mente, três entidades obtiveram a certificação (ISO9001:2008) da British Standards Institution 
(BSI), incluindo a Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais, a Secção 
de Contabilidade e Tesouraria e a Secção de Aprovisionamento e Património, no sentido de 
melhorar a qualidade de serviço e optimizar o funcionamento interno através de uma gestão 
científica.  

8.3.2.5 Optimização dos procedimentos administrativos
Em resposta ao desenvolvimento dos serviços e à necessidade dos cidadãos, o IAS tem melhora-
do activamente os procedimentos administrativos, especialmente em relação aos problemas 
verificados durante o procedimento de funcionamento e às opiniões dadas pelos cidadãos. Para 
efeito, com a fiscalização da comissão de optimização, o IAS tem lançado anualmente planos de 
trabalho em conformidade com a lei, de modo, por um lado, a simplificar e melhorar os procedi-
mentos e, por outro lado, aumentar a eficiência dos trabalhos e serviços.

Em 2016, o IAS implementou um total de 11 itens de optimização dos procedimentos administra-
tivo, incluindo 1 item transferido de 2015. Desses, 9 itens de 2016 e 1 item transferido de 2015 
foram concluídos, enquanto o restante item necessitará de ser executado em 2017. 

8.3.2.6 Trabalhos respeitantes ao Plano para uma Gestão Íntegra
A partir da celebração do Protocolo de Colaborações do Plano para uma Gestão Íntegra entre o 
IAS e o Comissariado contra a Corrupção em 2007, a gestão íntegra tem sido incluída nos 
trabalhos regulares do IAS. Em 2016, a fim de promover e coordenar os trabalhos, foi criado 
pelo IAS um grupo especializado para prestar uma estreita atenção e uma fiscalização necessária 
aos procedimentos de trabalho, apresentando atempadamente sugestões de melhoria, com o 
objectivo de assegurar constantemente uma “administração legal” e evitar a ocorrência da 
“irregularidade” e da violação da lei. Em simultâneo, a convite do IAS, os agentes do CCAC 
realizaram uma sessão de esclarecimento respeitante à sensibilização de anti-corrupção, destina-
da ao pessoal interno e ao pessoal das instituições/associações apoiadas pelo IAS, registando 
cerca de 200 participantes.

8.4 Estudos Temáticos e Projectos Legislativos

8.4.1 Estudos Temáticos
  Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 
2016
Para discutir a situação referente à prática de jogo e ao distúrbio do vício do jogo de Macau, a 
pedido do IAS, o Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau 
realizou o Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 2016, 
cujo resultado será utilizado como referência destinada à melhoria e ao planeamento dos 
serviços futuros. Segundo o inquérito, no ano passado, a taxa de prática de jogo dos residentes 
de Macau era de 51,5% e a taxa do distúrbio do vício do jogo dos residentes com idade superior 
a 18 anos era de 2,5%. 

Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Auditoria Externa das Instituições de 
Serviço Social Subsidiadas”
A fim de garantir que os recursos públicos sejam utilizados racionalmente, aumentar a eficiência 
e a transparência operacional dos equipamentos sociais, assegurar que as mesmas cumprem as 
normas contabilísticas estabelecidas e reforçar a eficiência de fiscalização financeira do IAS, 
prevendo-se a realização em 2017 da primeira fase do Plano de Apoio Financeiro da Auditoria 
Externa das Instituições de Serviço Social Subsidiadas. Para efeito, foram desenvolvidos vários 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a entrada em contacto com os sectores. 

         Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previdência das Instituições de Serviço 
Social Subsidiadas”
A fim de aumentar o bem-estar do pessoal de serviço social, melhorar o respectivo regime de 
garantia para a aposentação e manter uma equipa estável, a pedido do IAS, o Instituto Politécni-
co de Macau vai lançar oficialmente em 2017 o Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previ-
dência das Instituições de Serviço Social Subsidiadas”.

8.4.2 Projectos Legislativos

“Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”
A “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica” foi publicada em 6 de Junho de 2016 e 
entrou em vigor no dia 5 de Outubro de 2016. Este projecto legislativo reflectiu a atenção presta-
da pelo Governo da RAEM em relação à violência doméstica, definindo claramente a atitude de 
“tolerância zero”, permitindo às pessoas e às famílias que se encontram em situação de violência 
doméstica poder ter uma adequada protecção e assistência. Além disso, a elaboração desta lei 
constituiu igualmente uma resposta para as sugestões, referentes à prevenção e ao tratamento da 
violência doméstica em Macau, apresentadas pela organização de convenção internacional.

“Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos”
Em Dezembro de 2016, foi concluído pelo Conselho Executivo a discussão da proposta do 
Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos, a qual será apresentada para 
a Assembleia Legislativa pelo departamento jurídico no tempo adequado.

“Regime de Acreditação Profissional e Inscrição para Assistente Social”
Até Dezembro de 2016, foi concluída a revisão da proposta de lei do Regime de Acreditação 
Profissional e Inscrição para Assistente Social, a qual se espera que seja submetida para 
discussão no Conselho Executivo em 2017. Esta legislação já foi incluída na lista dos projectos 

legislativos de 2017 do Governo da RAEM.

Alteração da “Proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícitos de estupefa-
cientes e de substâncias psicotrópicas”
Apesar de ter entrado em vigor há muitos anos a Lei n.º 17/2009 “Proibição da produção, do 
tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas” (designada 
abreviadamente por Lei de Combate à Droga), verificou-se, no território, não só uma subida da 
taxa de crime de drogas como também novos tipos de droga. Face às regiões vizinhas, a pena em 
Macau é relativamente baixa pelo que há necessidade de se proceder atempadamente, por um 
lado, a uma revisão global desta lei e, por outro lado, a uma actualização da relação das drogas. 
A Lei n.º 10/2016 que altera a Lei de Combate à Droga foi publicada em 28 de Dezembro de 
2016, tendo por objectivo agravar a pena e reforçar o combate ao crime de droga. Ao mesmo 
tempo, foi actualizada igualmente a relação/lista das drogas. A alteração consiste principalmente 
em 5 áreas: 1) Elevação do limite mínimo das penas do “crime de tráfico de droga”, passando de 
3 para 5 anos. O limite máximo das penas continua a ser de 15 anos; 2) Elevação da moldura 
penal do “crime de consumo de droga” e do “crime de detenção indevida de utensílio ou equipa-
mento”, o limite máximo passou 3 meses para 3 meses até 1 ano; 3) Introdução do limite da 
quantidade de droga no “crime de consumo de droga; 4) Criação das medidas de obtenção de 
amostra de urina; 5) Ajustamento das substâncias constantes das tabelas anexas.

Item 2015 2016 Taxa de 
crescimento 

1. Despesas de Âmbito de Serviço Social  2.003.417.437 2.258.184.186 13% 

Apoio financeiro a instituições de serviço social 1.044.525.262 1.213.840.208 16% 
Apoio financeiro a indivíduos e famílias 330.671.915 321.010.639 -3% 
Subsídio para idosos 516.731.700 588.752.700 14% 
Subsídio de invalidez 104.659.200 124.818.200 19% 
Equipamentos sociais a cargo do IAS 5.199.670 6.058.398 17% 
Actividades comunitárias e outros serviços 
prestados aos cidadãos 

480.177 96.844 -80% 

Formação de trabalhadores da área social 1.149.513 3.607.197 214% 
2. Despesas de Funcionamento e de 

Investimento dos Serviços  
391.960.122 462.806.430 18% 

Pessoal 267.459.390 308.112.748 15% 
Aquisição de bens e serviços de trabalho 54.831.878 64.174.928 17% 
Despesas de investimento 69.668.854 90.518.754 30% 
3. Transferência para o Sector Público  36.745.707 41.956.601 14% 

Total 2.432.123.266 2.762.947.217 14% 
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6　防治藥物依賴服務
6.1　預防藥物濫用服務
6.1.1　全年工作亮點

6.1.1.1　健康生活教育園地投入運作

本局轄下健康生活教育園地，於2016年6月26日國際禁毒日正式開幕和

陸續投入服務，藉着園地的建立更全面和普及地強化預防濫藥工作。園

地充分考慮到使用者的需要，並力求創新，除設置3間健康生活教育課室

外，還設有多功能影院、多媒體工作室、3D照相區、遊戲體驗區、攀石

牆、室內歷奇、禁毒資訊區、閱覽區等。同時，與社會服務機構合作，

透過不同的文體藝活動，向全澳居民尤其是兒童、青少年及家長，提供

有益身心兼具禁毒訊息的新穎活動。

 

讓學生參與歷奇計劃的主題體驗區

8.2 Supervisão dos Equipamentos Sociais e Garantia do Bom Funcio-
namento

8.2.1 Trabalhos de Combate ao Incêndio
Em 2016, o IAS, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, realizou 2 palestras de combate ao 
incêndio, as quais contaram com mais de 160 pessoas provenientes de 80 equipamentos sociais, 
ajudando, ao mesmo tempo, 5 recém-criados equipamentos sociais a efectuarem ensaios de 
evacuação. Além disso, o IAS desenvolveu 116 ensaios de evacuação para 84 equipamentos 
sociais, os quais tinham sido considerados como entidades que deviam efectuar ensaio de 
evacuação, pelo menos, uma vez por ano.

8.2.2 Inspecção Conjunta de Higiene e Segurança Alimentar
Em 2016, o IAS, por um lado, em conjunto com vários centros de saúde, realizou inspecções 
higiénicas nos 124 equipamentos sociais e, por outro lado, em conjunto com o centro de 
segurança alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), efectuou 
inspecções de segurança alimentar nos 111 equipamentos sociais. Ao mesmo tempo, a fim de 
aumentar a consciência de segurança alimentar dos funcionários dos equipamentos sociais, o 
IAS e o centro de segurança alimentar do IACM organizaram um “Workshop de Segurança 
Alimentar e Higiene”, contando com a participação de 27 pessoas. 

8.2.3 Prevenção e Controlo das Doenças Infecciosas
Em resposta à transmissão do vírus Zika nas regiões vizinhas de Macau, o IAS emitiu, em 2016, 
uma carta de alerta com instrução de prevenção do vírus Zika para as instituições de serviço 
social, tendo por objectivo permitir-lhes, por um lado, reforçar as medidas necessárias para a 
prevenção epidémica e, por outro lado, sensibilizar os seus funcionários e usuários.

8.2.4 Serviços e Equipamentos Sociais Particulares Fiscalizados pelo IAS
Em 2016, havia 225 projectos de serviços sociais e equipamentos sociais particulares que se 
encontravam legalmente fiscalizados e financiadas pelo IAS. (vide Tabela 8.1) Além disso, o 
IAS prestou periodicamente apoio financeiro aos 199 serviços/equipamentos sociais7 , o que 
representa cerca de 88% do número total dos serviços/equipamentos sociais.

    Tabela 8.1 Projectos de Serviços Sociais e Equipamentos Sociais Fiscalizados pelo IAS

8.2.4.1 Licenciamento e Categorias
A Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais do IAS tem proporciona-
do serviços de licenciamento às instalações de serviço social que se encontram fiscalizadas sob 
o Decreto-lei n.º 90/88/M, incluindo requerimento, alteração, renovação da licença/autorização 
para funcionamento provisório, segundas vias de licenças, fiscalização, consulta de pareceres 
técnicos, etc..

Em 2016, além de 9 equipamentos sociais de prevenção e tratamento de toxicodependência, 187 
equipamentos sociais foram fiscalizados pelo IAS, englobando 164 equipamentos sociais com 
licenças, 5 equipamentos sociais com autorizações para funcionamento provisório, 2 equipa-
mentos públicos com direito de isenção de licenças e 16 outros equipamentos sociais. 

           Tabela 8.2 Categorias e Situação de Licenciamento de Equipamentos Sociais

8.2.4.2 Alteração de Equipamentos Sociais
Em 2016, um equipamento social foi concedido a licença de funcionamento, três equipamentos 
sociais foram concedidos autorização para funcionamento provisório, um equipamento social foi 
cancelado a licença e um equipamento social foi suspenso o funcionamento.

 
   Tabela 8.3 Licenças concedidas

Tabela 8.4 Emissão de autorização para funcionamento provisório pela primeira vez

Tabela 8.5 Cancelamento de licenças ou suspensão de funcionamento

8.3 Investimento de Mais Recursos e Optimização dos Serviços
8.3.1 Orçamento Financeiro e Verbas Despendidas

Em 2016, o Orçamento Privativo e o Plano de Investimentos e das Despesas de Desenvolvimento 
da Administração (PIDDA) totalizaram 3.190.000.000,00 patacas, registando um aumento de 
cerca de 11% face ao ano de 2015. Entretanto, as verbas efectivamente despendidas foram 
2.820.000.000.00 patacas, sendo cerca de 88% a taxa de realização destes recursos.

Tabela 8.6 Verbas orçamentadas e despendidas por fontes de financiamento

Em coordenação com as necessidades funcionais, os recursos foram aplicados respectivamente 
nas “Despesas de Âmbito de Serviço Social”, “Despesas de Funcionamento e de Investimento 
dos Serviços”, bem como na “Transferência para o Sector Público”. O total do montante despen-
dido foi de 2.760.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de cerca de 14% em relação 
a 2015.

　　　�Tabela 8.7 Orçamento Privativo - Evolução das Despesas

As Despesas de Âmbito de Serviço Social continuaram a ser a maior proporção nas despesas 
gerais, registando um aumento de 13%, equivalente a 250.000.000 patacas, face a 2015.

Em 2016, o IAS continuou a apoiar as instituições de serviço social a desenvolver constante-
mente serviços através de investimento de mais recursos. Em resposta ao desenvolvimento do 
mercado laboral e da economia social, o IAS tem prestado plenamente apoio financeiro aos 
funcionários da área de serviço social, sobretudo às funções de director, no sentido de, por um 
lado, ajudar as instituições de serviço social a aliviarem a pressão operacional decorrente dos 
recursos humanos e da subida de custos e aumentarem salários e benefícios dos trabalhadores e, 
por outro lado, estabilizar a equipa de serviço social e promover constantemente a melhoria do 
nível de serviço social.

Apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social
O apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social consiste em apoio regular, 
apoio das actividades eventuais e transferência de capitais. Em 2016, as despesas do apoio 
regular totalizaram de cerca de 1.079.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de 
cerca de 16% face a 2015. O apoio das actividades eventuais pertence ao apoio financeiro não 
periódico destinado, de acordo com a necessidade real, às instituições de previdência particu-
lares na realização de actividades, reparação em pequena escala e aquisição de equipamentos. 
Em 2016, as despesas do apoio das actividades eventuais totalizaram de cerca de 56.000.000,00 
patacas, registando uma diminuição de cerca de 23% em relação a 2015. A transferência de 
capital constitui o apoio financeiro destinado às instituições de previdência particulares na 
reparação em grande escala, aquisição de veículos e equipamentos. Em 2016, as despesas da 
transferência de capital totalizaram 79.000.000,00 patacas, registando um aumento de cerca de 
84% em relação a 2015.

Gráfico 8.2 Apoio financeiro eventual e transferência de capital concedidos a 

instituições/associações de solidariedade social de Macau
8.3.2 Optimização dos Serviços
8.3.2.1 Carta de Qualidade

Em 2016, o IAS lançou 20 itens aprovados na sua Carta de Qualidade, respeitantes a 32 indica-
dores de qualidade. Em geral, as taxas em conformidade ao desempenho de serviço eram mais 
elevadas que as pré-estabelecidas. Ao longo dos anos, a taxa geral de cumprimento das metas da 
Carta de Qualidade apresentou uma tendência de subida, especialmente a do desempenho de 
serviço dos 21 indicadores de qualidade era de 100% durante mais de 4 anos consecutivos, repre-
sentando 68,75% do número total. É de salientar que, a taxa de cumprimento dos 18 indicadores 
era 100% ao longo dos 7 anos consecutivos.

8.3.2.2 Programa de Avaliação do Grau de Satisfação do Serviço
Em 2016, foi realizado, mediante amostragem e correspondência, um inquérito sobre o nível de 
satisfação dos serviços prestados pelo IAS, sobretudo os 24 serviços externos (incluindo 19 
serviços de carta de qualidade de 2016, 1 serviço de carta de qualidade de 2015 e 4 serviços não 
integrados na carta de qualidade) destinado aos cidadãos, instituições/associações que tinham 
recebido serviços ou apoios financeiros do IAS. Foi recolhido um total de 1.345 questionários 
válidos, sendo 1.211 questionários preenchidos pelos cidadãos e 134 questionários preenchidos 
pelas instituições/associações. O inquérito foi aplicado com uma escala de avaliação de 5 
pontos, em que 5 é o nível mais elevado. Em 2016, o índice geral de satisfação dos serviços 
prestados pelo IAS foi de 4,21.

8.3.2.3 Mecanismo de tratamento de queixas
Com o objectivo de usufruir das recomendações proporcionadas pelos cidadãos e poder trans-
formá-las em elementos de referência com vista ao aperfeiçoamento da operacionalidade dos 
seus departamentos, o IAS estabeleceu um mecanismo de tratamento das sugestões, queixas e 
reclamações (doravante “mecanismo de tratamento de queixas”). Assim, o público tem ao seu 
dispor seis vias8 para enviar as suas opiniões. Em 2016, o mecanismo recebeu um total de 79 
casos, registando uma diminuição de 33 casos face a 2015, reduzindo 14 casos de sugestão e 17 
dos casos de queixas.

Tabela 8.8 Recepção de Sugestões, Queixas e Reclamações

Em 2016, o número de casos recebidos referentes à optimização dos serviços do IAS foi de 44, 
sendo na sua maioria casos de queixas, totalizando 31. As queixas envolveram, principalmente, 
o pessoal, seguido dos procedimentos e formalidades. Um total de 35 casos referia-se à optimi-
zação das instituições de serviço social supervisionadas pelo IAS, e os casos de queixas consti-
tuíam igualmente o maior número, sendo maioritariamente questões operacionais e de pessoal.

No total, foi registado um total de 61 casos de queixas, incluindo 19 confirmados, 38 não confir-
mados e 4 em acompanhamento. Para o efeito, o IAS lançou 22 medidas de acompanhamento9, 
em que 10 medidas foram concluídas em 2016 com resultados positivos e 12 medidas já se 
encontravam em execução, o que necessitará um maior período de observação para verificar os 
seus resultados. As medidas de acompanhamento destes casos estimam-se que fiquem concluídas 
no primeiro semestre de 2017. 

8.3.2.4 Sistema de Gestão de Qualidade ISO9001
Desde 2004, o IAS tem iniciado a certificação de qualidade do seu sistema de gestão. Actual-
mente, três entidades obtiveram a certificação (ISO9001:2008) da British Standards Institution 
(BSI), incluindo a Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais, a Secção 
de Contabilidade e Tesouraria e a Secção de Aprovisionamento e Património, no sentido de 
melhorar a qualidade de serviço e optimizar o funcionamento interno através de uma gestão 
científica.  

8.3.2.5 Optimização dos procedimentos administrativos
Em resposta ao desenvolvimento dos serviços e à necessidade dos cidadãos, o IAS tem melhora-
do activamente os procedimentos administrativos, especialmente em relação aos problemas 
verificados durante o procedimento de funcionamento e às opiniões dadas pelos cidadãos. Para 
efeito, com a fiscalização da comissão de optimização, o IAS tem lançado anualmente planos de 
trabalho em conformidade com a lei, de modo, por um lado, a simplificar e melhorar os procedi-
mentos e, por outro lado, aumentar a eficiência dos trabalhos e serviços.

Em 2016, o IAS implementou um total de 11 itens de optimização dos procedimentos administra-
tivo, incluindo 1 item transferido de 2015. Desses, 9 itens de 2016 e 1 item transferido de 2015 
foram concluídos, enquanto o restante item necessitará de ser executado em 2017. 

8.3.2.6 Trabalhos respeitantes ao Plano para uma Gestão Íntegra
A partir da celebração do Protocolo de Colaborações do Plano para uma Gestão Íntegra entre o 
IAS e o Comissariado contra a Corrupção em 2007, a gestão íntegra tem sido incluída nos 
trabalhos regulares do IAS. Em 2016, a fim de promover e coordenar os trabalhos, foi criado 
pelo IAS um grupo especializado para prestar uma estreita atenção e uma fiscalização necessária 
aos procedimentos de trabalho, apresentando atempadamente sugestões de melhoria, com o 
objectivo de assegurar constantemente uma “administração legal” e evitar a ocorrência da 
“irregularidade” e da violação da lei. Em simultâneo, a convite do IAS, os agentes do CCAC 
realizaram uma sessão de esclarecimento respeitante à sensibilização de anti-corrupção, destina-
da ao pessoal interno e ao pessoal das instituições/associações apoiadas pelo IAS, registando 
cerca de 200 participantes.

8.4 Estudos Temáticos e Projectos Legislativos

8.4.1 Estudos Temáticos
  Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 
2016
Para discutir a situação referente à prática de jogo e ao distúrbio do vício do jogo de Macau, a 
pedido do IAS, o Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau 
realizou o Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 2016, 
cujo resultado será utilizado como referência destinada à melhoria e ao planeamento dos 
serviços futuros. Segundo o inquérito, no ano passado, a taxa de prática de jogo dos residentes 
de Macau era de 51,5% e a taxa do distúrbio do vício do jogo dos residentes com idade superior 
a 18 anos era de 2,5%. 

Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Auditoria Externa das Instituições de 
Serviço Social Subsidiadas”
A fim de garantir que os recursos públicos sejam utilizados racionalmente, aumentar a eficiência 
e a transparência operacional dos equipamentos sociais, assegurar que as mesmas cumprem as 
normas contabilísticas estabelecidas e reforçar a eficiência de fiscalização financeira do IAS, 
prevendo-se a realização em 2017 da primeira fase do Plano de Apoio Financeiro da Auditoria 
Externa das Instituições de Serviço Social Subsidiadas. Para efeito, foram desenvolvidos vários 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a entrada em contacto com os sectores. 

         Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previdência das Instituições de Serviço 
Social Subsidiadas”
A fim de aumentar o bem-estar do pessoal de serviço social, melhorar o respectivo regime de 
garantia para a aposentação e manter uma equipa estável, a pedido do IAS, o Instituto Politécni-
co de Macau vai lançar oficialmente em 2017 o Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previ-
dência das Instituições de Serviço Social Subsidiadas”.

8.4.2 Projectos Legislativos

“Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”
A “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica” foi publicada em 6 de Junho de 2016 e 
entrou em vigor no dia 5 de Outubro de 2016. Este projecto legislativo reflectiu a atenção presta-
da pelo Governo da RAEM em relação à violência doméstica, definindo claramente a atitude de 
“tolerância zero”, permitindo às pessoas e às famílias que se encontram em situação de violência 
doméstica poder ter uma adequada protecção e assistência. Além disso, a elaboração desta lei 
constituiu igualmente uma resposta para as sugestões, referentes à prevenção e ao tratamento da 
violência doméstica em Macau, apresentadas pela organização de convenção internacional.

“Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos”
Em Dezembro de 2016, foi concluído pelo Conselho Executivo a discussão da proposta do 
Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos, a qual será apresentada para 
a Assembleia Legislativa pelo departamento jurídico no tempo adequado.

“Regime de Acreditação Profissional e Inscrição para Assistente Social”
Até Dezembro de 2016, foi concluída a revisão da proposta de lei do Regime de Acreditação 
Profissional e Inscrição para Assistente Social, a qual se espera que seja submetida para 
discussão no Conselho Executivo em 2017. Esta legislação já foi incluída na lista dos projectos 

legislativos de 2017 do Governo da RAEM.

Alteração da “Proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícitos de estupefa-
cientes e de substâncias psicotrópicas”
Apesar de ter entrado em vigor há muitos anos a Lei n.º 17/2009 “Proibição da produção, do 
tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas” (designada 
abreviadamente por Lei de Combate à Droga), verificou-se, no território, não só uma subida da 
taxa de crime de drogas como também novos tipos de droga. Face às regiões vizinhas, a pena em 
Macau é relativamente baixa pelo que há necessidade de se proceder atempadamente, por um 
lado, a uma revisão global desta lei e, por outro lado, a uma actualização da relação das drogas. 
A Lei n.º 10/2016 que altera a Lei de Combate à Droga foi publicada em 28 de Dezembro de 
2016, tendo por objectivo agravar a pena e reforçar o combate ao crime de droga. Ao mesmo 
tempo, foi actualizada igualmente a relação/lista das drogas. A alteração consiste principalmente 
em 5 áreas: 1) Elevação do limite mínimo das penas do “crime de tráfico de droga”, passando de 
3 para 5 anos. O limite máximo das penas continua a ser de 15 anos; 2) Elevação da moldura 
penal do “crime de consumo de droga” e do “crime de detenção indevida de utensílio ou equipa-
mento”, o limite máximo passou 3 meses para 3 meses até 1 ano; 3) Introdução do limite da 
quantidade de droga no “crime de consumo de droga; 4) Criação das medidas de obtenção de 
amostra de urina; 5) Ajustamento das substâncias constantes das tabelas anexas.
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6　防治藥物依賴服務
6.1　預防藥物濫用服務
6.1.1　全年工作亮點

6.1.1.1　健康生活教育園地投入運作

本局轄下健康生活教育園地，於2016年6月26日國際禁毒日正式開幕和

陸續投入服務，藉着園地的建立更全面和普及地強化預防濫藥工作。園

地充分考慮到使用者的需要，並力求創新，除設置3間健康生活教育課室

外，還設有多功能影院、多媒體工作室、3D照相區、遊戲體驗區、攀石

牆、室內歷奇、禁毒資訊區、閱覽區等。同時，與社會服務機構合作，

透過不同的文體藝活動，向全澳居民尤其是兒童、青少年及家長，提供

有益身心兼具禁毒訊息的新穎活動。

 

讓學生參與歷奇計劃的主題體驗區

8.2 Supervisão dos Equipamentos Sociais e Garantia do Bom Funcio-
namento

8.2.1 Trabalhos de Combate ao Incêndio
Em 2016, o IAS, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, realizou 2 palestras de combate ao 
incêndio, as quais contaram com mais de 160 pessoas provenientes de 80 equipamentos sociais, 
ajudando, ao mesmo tempo, 5 recém-criados equipamentos sociais a efectuarem ensaios de 
evacuação. Além disso, o IAS desenvolveu 116 ensaios de evacuação para 84 equipamentos 
sociais, os quais tinham sido considerados como entidades que deviam efectuar ensaio de 
evacuação, pelo menos, uma vez por ano.

8.2.2 Inspecção Conjunta de Higiene e Segurança Alimentar
Em 2016, o IAS, por um lado, em conjunto com vários centros de saúde, realizou inspecções 
higiénicas nos 124 equipamentos sociais e, por outro lado, em conjunto com o centro de 
segurança alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), efectuou 
inspecções de segurança alimentar nos 111 equipamentos sociais. Ao mesmo tempo, a fim de 
aumentar a consciência de segurança alimentar dos funcionários dos equipamentos sociais, o 
IAS e o centro de segurança alimentar do IACM organizaram um “Workshop de Segurança 
Alimentar e Higiene”, contando com a participação de 27 pessoas. 

8.2.3 Prevenção e Controlo das Doenças Infecciosas
Em resposta à transmissão do vírus Zika nas regiões vizinhas de Macau, o IAS emitiu, em 2016, 
uma carta de alerta com instrução de prevenção do vírus Zika para as instituições de serviço 
social, tendo por objectivo permitir-lhes, por um lado, reforçar as medidas necessárias para a 
prevenção epidémica e, por outro lado, sensibilizar os seus funcionários e usuários.

8.2.4 Serviços e Equipamentos Sociais Particulares Fiscalizados pelo IAS
Em 2016, havia 225 projectos de serviços sociais e equipamentos sociais particulares que se 
encontravam legalmente fiscalizados e financiadas pelo IAS. (vide Tabela 8.1) Além disso, o 
IAS prestou periodicamente apoio financeiro aos 199 serviços/equipamentos sociais7 , o que 
representa cerca de 88% do número total dos serviços/equipamentos sociais.

    Tabela 8.1 Projectos de Serviços Sociais e Equipamentos Sociais Fiscalizados pelo IAS

8.2.4.1 Licenciamento e Categorias
A Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais do IAS tem proporciona-
do serviços de licenciamento às instalações de serviço social que se encontram fiscalizadas sob 
o Decreto-lei n.º 90/88/M, incluindo requerimento, alteração, renovação da licença/autorização 
para funcionamento provisório, segundas vias de licenças, fiscalização, consulta de pareceres 
técnicos, etc..

Em 2016, além de 9 equipamentos sociais de prevenção e tratamento de toxicodependência, 187 
equipamentos sociais foram fiscalizados pelo IAS, englobando 164 equipamentos sociais com 
licenças, 5 equipamentos sociais com autorizações para funcionamento provisório, 2 equipa-
mentos públicos com direito de isenção de licenças e 16 outros equipamentos sociais. 

           Tabela 8.2 Categorias e Situação de Licenciamento de Equipamentos Sociais

8.2.4.2 Alteração de Equipamentos Sociais
Em 2016, um equipamento social foi concedido a licença de funcionamento, três equipamentos 
sociais foram concedidos autorização para funcionamento provisório, um equipamento social foi 
cancelado a licença e um equipamento social foi suspenso o funcionamento.

 
   Tabela 8.3 Licenças concedidas

Tabela 8.4 Emissão de autorização para funcionamento provisório pela primeira vez

Tabela 8.5 Cancelamento de licenças ou suspensão de funcionamento

8.3 Investimento de Mais Recursos e Optimização dos Serviços
8.3.1 Orçamento Financeiro e Verbas Despendidas

Em 2016, o Orçamento Privativo e o Plano de Investimentos e das Despesas de Desenvolvimento 
da Administração (PIDDA) totalizaram 3.190.000.000,00 patacas, registando um aumento de 
cerca de 11% face ao ano de 2015. Entretanto, as verbas efectivamente despendidas foram 
2.820.000.000.00 patacas, sendo cerca de 88% a taxa de realização destes recursos.

Tabela 8.6 Verbas orçamentadas e despendidas por fontes de financiamento

Em coordenação com as necessidades funcionais, os recursos foram aplicados respectivamente 
nas “Despesas de Âmbito de Serviço Social”, “Despesas de Funcionamento e de Investimento 
dos Serviços”, bem como na “Transferência para o Sector Público”. O total do montante despen-
dido foi de 2.760.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de cerca de 14% em relação 
a 2015.

　　　�Tabela 8.7 Orçamento Privativo - Evolução das Despesas

As Despesas de Âmbito de Serviço Social continuaram a ser a maior proporção nas despesas 
gerais, registando um aumento de 13%, equivalente a 250.000.000 patacas, face a 2015.

Em 2016, o IAS continuou a apoiar as instituições de serviço social a desenvolver constante-
mente serviços através de investimento de mais recursos. Em resposta ao desenvolvimento do 
mercado laboral e da economia social, o IAS tem prestado plenamente apoio financeiro aos 
funcionários da área de serviço social, sobretudo às funções de director, no sentido de, por um 
lado, ajudar as instituições de serviço social a aliviarem a pressão operacional decorrente dos 
recursos humanos e da subida de custos e aumentarem salários e benefícios dos trabalhadores e, 
por outro lado, estabilizar a equipa de serviço social e promover constantemente a melhoria do 
nível de serviço social.

Apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social
O apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social consiste em apoio regular, 
apoio das actividades eventuais e transferência de capitais. Em 2016, as despesas do apoio 
regular totalizaram de cerca de 1.079.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de 
cerca de 16% face a 2015. O apoio das actividades eventuais pertence ao apoio financeiro não 
periódico destinado, de acordo com a necessidade real, às instituições de previdência particu-
lares na realização de actividades, reparação em pequena escala e aquisição de equipamentos. 
Em 2016, as despesas do apoio das actividades eventuais totalizaram de cerca de 56.000.000,00 
patacas, registando uma diminuição de cerca de 23% em relação a 2015. A transferência de 
capital constitui o apoio financeiro destinado às instituições de previdência particulares na 
reparação em grande escala, aquisição de veículos e equipamentos. Em 2016, as despesas da 
transferência de capital totalizaram 79.000.000,00 patacas, registando um aumento de cerca de 
84% em relação a 2015.

Gráfico 8.2 Apoio financeiro eventual e transferência de capital concedidos a 

instituições/associações de solidariedade social de Macau
8.3.2 Optimização dos Serviços
8.3.2.1 Carta de Qualidade

Em 2016, o IAS lançou 20 itens aprovados na sua Carta de Qualidade, respeitantes a 32 indica-
dores de qualidade. Em geral, as taxas em conformidade ao desempenho de serviço eram mais 
elevadas que as pré-estabelecidas. Ao longo dos anos, a taxa geral de cumprimento das metas da 
Carta de Qualidade apresentou uma tendência de subida, especialmente a do desempenho de 
serviço dos 21 indicadores de qualidade era de 100% durante mais de 4 anos consecutivos, repre-
sentando 68,75% do número total. É de salientar que, a taxa de cumprimento dos 18 indicadores 
era 100% ao longo dos 7 anos consecutivos.

8.3.2.2 Programa de Avaliação do Grau de Satisfação do Serviço
Em 2016, foi realizado, mediante amostragem e correspondência, um inquérito sobre o nível de 
satisfação dos serviços prestados pelo IAS, sobretudo os 24 serviços externos (incluindo 19 
serviços de carta de qualidade de 2016, 1 serviço de carta de qualidade de 2015 e 4 serviços não 
integrados na carta de qualidade) destinado aos cidadãos, instituições/associações que tinham 
recebido serviços ou apoios financeiros do IAS. Foi recolhido um total de 1.345 questionários 
válidos, sendo 1.211 questionários preenchidos pelos cidadãos e 134 questionários preenchidos 
pelas instituições/associações. O inquérito foi aplicado com uma escala de avaliação de 5 
pontos, em que 5 é o nível mais elevado. Em 2016, o índice geral de satisfação dos serviços 
prestados pelo IAS foi de 4,21.

8.3.2.3 Mecanismo de tratamento de queixas
Com o objectivo de usufruir das recomendações proporcionadas pelos cidadãos e poder trans-
formá-las em elementos de referência com vista ao aperfeiçoamento da operacionalidade dos 
seus departamentos, o IAS estabeleceu um mecanismo de tratamento das sugestões, queixas e 
reclamações (doravante “mecanismo de tratamento de queixas”). Assim, o público tem ao seu 
dispor seis vias8 para enviar as suas opiniões. Em 2016, o mecanismo recebeu um total de 79 
casos, registando uma diminuição de 33 casos face a 2015, reduzindo 14 casos de sugestão e 17 
dos casos de queixas.

Tabela 8.8 Recepção de Sugestões, Queixas e Reclamações

Em 2016, o número de casos recebidos referentes à optimização dos serviços do IAS foi de 44, 
sendo na sua maioria casos de queixas, totalizando 31. As queixas envolveram, principalmente, 
o pessoal, seguido dos procedimentos e formalidades. Um total de 35 casos referia-se à optimi-
zação das instituições de serviço social supervisionadas pelo IAS, e os casos de queixas consti-
tuíam igualmente o maior número, sendo maioritariamente questões operacionais e de pessoal.

No total, foi registado um total de 61 casos de queixas, incluindo 19 confirmados, 38 não confir-
mados e 4 em acompanhamento. Para o efeito, o IAS lançou 22 medidas de acompanhamento9, 
em que 10 medidas foram concluídas em 2016 com resultados positivos e 12 medidas já se 
encontravam em execução, o que necessitará um maior período de observação para verificar os 
seus resultados. As medidas de acompanhamento destes casos estimam-se que fiquem concluídas 
no primeiro semestre de 2017. 

8.3.2.4 Sistema de Gestão de Qualidade ISO9001
Desde 2004, o IAS tem iniciado a certificação de qualidade do seu sistema de gestão. Actual-
mente, três entidades obtiveram a certificação (ISO9001:2008) da British Standards Institution 
(BSI), incluindo a Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais, a Secção 
de Contabilidade e Tesouraria e a Secção de Aprovisionamento e Património, no sentido de 
melhorar a qualidade de serviço e optimizar o funcionamento interno através de uma gestão 
científica.  

8.3.2.5 Optimização dos procedimentos administrativos
Em resposta ao desenvolvimento dos serviços e à necessidade dos cidadãos, o IAS tem melhora-
do activamente os procedimentos administrativos, especialmente em relação aos problemas 
verificados durante o procedimento de funcionamento e às opiniões dadas pelos cidadãos. Para 
efeito, com a fiscalização da comissão de optimização, o IAS tem lançado anualmente planos de 
trabalho em conformidade com a lei, de modo, por um lado, a simplificar e melhorar os procedi-
mentos e, por outro lado, aumentar a eficiência dos trabalhos e serviços.

Em 2016, o IAS implementou um total de 11 itens de optimização dos procedimentos administra-
tivo, incluindo 1 item transferido de 2015. Desses, 9 itens de 2016 e 1 item transferido de 2015 
foram concluídos, enquanto o restante item necessitará de ser executado em 2017. 

8.3.2.6 Trabalhos respeitantes ao Plano para uma Gestão Íntegra
A partir da celebração do Protocolo de Colaborações do Plano para uma Gestão Íntegra entre o 
IAS e o Comissariado contra a Corrupção em 2007, a gestão íntegra tem sido incluída nos 
trabalhos regulares do IAS. Em 2016, a fim de promover e coordenar os trabalhos, foi criado 
pelo IAS um grupo especializado para prestar uma estreita atenção e uma fiscalização necessária 
aos procedimentos de trabalho, apresentando atempadamente sugestões de melhoria, com o 
objectivo de assegurar constantemente uma “administração legal” e evitar a ocorrência da 
“irregularidade” e da violação da lei. Em simultâneo, a convite do IAS, os agentes do CCAC 
realizaram uma sessão de esclarecimento respeitante à sensibilização de anti-corrupção, destina-
da ao pessoal interno e ao pessoal das instituições/associações apoiadas pelo IAS, registando 
cerca de 200 participantes.

8: Queixa própria, caixa de sugestões, linha de gravação de 24 horas, fax, email e correio.

8.4 Estudos Temáticos e Projectos Legislativos

8.4.1 Estudos Temáticos
  Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 
2016
Para discutir a situação referente à prática de jogo e ao distúrbio do vício do jogo de Macau, a 
pedido do IAS, o Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau 
realizou o Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 2016, 
cujo resultado será utilizado como referência destinada à melhoria e ao planeamento dos 
serviços futuros. Segundo o inquérito, no ano passado, a taxa de prática de jogo dos residentes 
de Macau era de 51,5% e a taxa do distúrbio do vício do jogo dos residentes com idade superior 
a 18 anos era de 2,5%. 

Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Auditoria Externa das Instituições de 
Serviço Social Subsidiadas”
A fim de garantir que os recursos públicos sejam utilizados racionalmente, aumentar a eficiência 
e a transparência operacional dos equipamentos sociais, assegurar que as mesmas cumprem as 
normas contabilísticas estabelecidas e reforçar a eficiência de fiscalização financeira do IAS, 
prevendo-se a realização em 2017 da primeira fase do Plano de Apoio Financeiro da Auditoria 
Externa das Instituições de Serviço Social Subsidiadas. Para efeito, foram desenvolvidos vários 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a entrada em contacto com os sectores. 

         Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previdência das Instituições de Serviço 
Social Subsidiadas”
A fim de aumentar o bem-estar do pessoal de serviço social, melhorar o respectivo regime de 
garantia para a aposentação e manter uma equipa estável, a pedido do IAS, o Instituto Politécni-
co de Macau vai lançar oficialmente em 2017 o Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previ-
dência das Instituições de Serviço Social Subsidiadas”.

8.4.2 Projectos Legislativos

“Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”
A “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica” foi publicada em 6 de Junho de 2016 e 
entrou em vigor no dia 5 de Outubro de 2016. Este projecto legislativo reflectiu a atenção presta-
da pelo Governo da RAEM em relação à violência doméstica, definindo claramente a atitude de 
“tolerância zero”, permitindo às pessoas e às famílias que se encontram em situação de violência 
doméstica poder ter uma adequada protecção e assistência. Além disso, a elaboração desta lei 
constituiu igualmente uma resposta para as sugestões, referentes à prevenção e ao tratamento da 
violência doméstica em Macau, apresentadas pela organização de convenção internacional.

“Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos”
Em Dezembro de 2016, foi concluído pelo Conselho Executivo a discussão da proposta do 
Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos, a qual será apresentada para 
a Assembleia Legislativa pelo departamento jurídico no tempo adequado.

“Regime de Acreditação Profissional e Inscrição para Assistente Social”
Até Dezembro de 2016, foi concluída a revisão da proposta de lei do Regime de Acreditação 
Profissional e Inscrição para Assistente Social, a qual se espera que seja submetida para 
discussão no Conselho Executivo em 2017. Esta legislação já foi incluída na lista dos projectos 

legislativos de 2017 do Governo da RAEM.

Alteração da “Proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícitos de estupefa-
cientes e de substâncias psicotrópicas”
Apesar de ter entrado em vigor há muitos anos a Lei n.º 17/2009 “Proibição da produção, do 
tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas” (designada 
abreviadamente por Lei de Combate à Droga), verificou-se, no território, não só uma subida da 
taxa de crime de drogas como também novos tipos de droga. Face às regiões vizinhas, a pena em 
Macau é relativamente baixa pelo que há necessidade de se proceder atempadamente, por um 
lado, a uma revisão global desta lei e, por outro lado, a uma actualização da relação das drogas. 
A Lei n.º 10/2016 que altera a Lei de Combate à Droga foi publicada em 28 de Dezembro de 
2016, tendo por objectivo agravar a pena e reforçar o combate ao crime de droga. Ao mesmo 
tempo, foi actualizada igualmente a relação/lista das drogas. A alteração consiste principalmente 
em 5 áreas: 1) Elevação do limite mínimo das penas do “crime de tráfico de droga”, passando de 
3 para 5 anos. O limite máximo das penas continua a ser de 15 anos; 2) Elevação da moldura 
penal do “crime de consumo de droga” e do “crime de detenção indevida de utensílio ou equipa-
mento”, o limite máximo passou 3 meses para 3 meses até 1 ano; 3) Introdução do limite da 
quantidade de droga no “crime de consumo de droga; 4) Criação das medidas de obtenção de 
amostra de urina; 5) Ajustamento das substâncias constantes das tabelas anexas.

Tipo Sugestões Queixas Reclamações Total 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Serviços 
do IAS 

Pessoal - - 15 16 - - 15 15 
Equipamentos e 

Instalações 
2 1 2 - - - 4 1 

Ambiente - - - - - - - - 
Procedimentos e 

Formalidades 
21 13 21 15 1 - 43 28 

Instituições
 de 

serviço 
social 

fiscalizadas
 pelo IAS  

Funcionamentos das 
instituições 

10 5 31 19 - - 41 24 

Pessoal das 
instituições 

- - 9 11 - - 9 11 

Total 33 19 78 61 1 - 112 79 
 

53



II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

6　防治藥物依賴服務
6.1　預防藥物濫用服務
6.1.1　全年工作亮點

6.1.1.1　健康生活教育園地投入運作

本局轄下健康生活教育園地，於2016年6月26日國際禁毒日正式開幕和

陸續投入服務，藉着園地的建立更全面和普及地強化預防濫藥工作。園

地充分考慮到使用者的需要，並力求創新，除設置3間健康生活教育課室

外，還設有多功能影院、多媒體工作室、3D照相區、遊戲體驗區、攀石

牆、室內歷奇、禁毒資訊區、閱覽區等。同時，與社會服務機構合作，

透過不同的文體藝活動，向全澳居民尤其是兒童、青少年及家長，提供

有益身心兼具禁毒訊息的新穎活動。

 

讓學生參與歷奇計劃的主題體驗區

8.2 Supervisão dos Equipamentos Sociais e Garantia do Bom Funcio-
namento

8.2.1 Trabalhos de Combate ao Incêndio
Em 2016, o IAS, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, realizou 2 palestras de combate ao 
incêndio, as quais contaram com mais de 160 pessoas provenientes de 80 equipamentos sociais, 
ajudando, ao mesmo tempo, 5 recém-criados equipamentos sociais a efectuarem ensaios de 
evacuação. Além disso, o IAS desenvolveu 116 ensaios de evacuação para 84 equipamentos 
sociais, os quais tinham sido considerados como entidades que deviam efectuar ensaio de 
evacuação, pelo menos, uma vez por ano.

8.2.2 Inspecção Conjunta de Higiene e Segurança Alimentar
Em 2016, o IAS, por um lado, em conjunto com vários centros de saúde, realizou inspecções 
higiénicas nos 124 equipamentos sociais e, por outro lado, em conjunto com o centro de 
segurança alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), efectuou 
inspecções de segurança alimentar nos 111 equipamentos sociais. Ao mesmo tempo, a fim de 
aumentar a consciência de segurança alimentar dos funcionários dos equipamentos sociais, o 
IAS e o centro de segurança alimentar do IACM organizaram um “Workshop de Segurança 
Alimentar e Higiene”, contando com a participação de 27 pessoas. 

8.2.3 Prevenção e Controlo das Doenças Infecciosas
Em resposta à transmissão do vírus Zika nas regiões vizinhas de Macau, o IAS emitiu, em 2016, 
uma carta de alerta com instrução de prevenção do vírus Zika para as instituições de serviço 
social, tendo por objectivo permitir-lhes, por um lado, reforçar as medidas necessárias para a 
prevenção epidémica e, por outro lado, sensibilizar os seus funcionários e usuários.

8.2.4 Serviços e Equipamentos Sociais Particulares Fiscalizados pelo IAS
Em 2016, havia 225 projectos de serviços sociais e equipamentos sociais particulares que se 
encontravam legalmente fiscalizados e financiadas pelo IAS. (vide Tabela 8.1) Além disso, o 
IAS prestou periodicamente apoio financeiro aos 199 serviços/equipamentos sociais7 , o que 
representa cerca de 88% do número total dos serviços/equipamentos sociais.

    Tabela 8.1 Projectos de Serviços Sociais e Equipamentos Sociais Fiscalizados pelo IAS

8.2.4.1 Licenciamento e Categorias
A Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais do IAS tem proporciona-
do serviços de licenciamento às instalações de serviço social que se encontram fiscalizadas sob 
o Decreto-lei n.º 90/88/M, incluindo requerimento, alteração, renovação da licença/autorização 
para funcionamento provisório, segundas vias de licenças, fiscalização, consulta de pareceres 
técnicos, etc..

Em 2016, além de 9 equipamentos sociais de prevenção e tratamento de toxicodependência, 187 
equipamentos sociais foram fiscalizados pelo IAS, englobando 164 equipamentos sociais com 
licenças, 5 equipamentos sociais com autorizações para funcionamento provisório, 2 equipa-
mentos públicos com direito de isenção de licenças e 16 outros equipamentos sociais. 

           Tabela 8.2 Categorias e Situação de Licenciamento de Equipamentos Sociais

8.2.4.2 Alteração de Equipamentos Sociais
Em 2016, um equipamento social foi concedido a licença de funcionamento, três equipamentos 
sociais foram concedidos autorização para funcionamento provisório, um equipamento social foi 
cancelado a licença e um equipamento social foi suspenso o funcionamento.

 
   Tabela 8.3 Licenças concedidas

Tabela 8.4 Emissão de autorização para funcionamento provisório pela primeira vez

Tabela 8.5 Cancelamento de licenças ou suspensão de funcionamento

8.3 Investimento de Mais Recursos e Optimização dos Serviços
8.3.1 Orçamento Financeiro e Verbas Despendidas

Em 2016, o Orçamento Privativo e o Plano de Investimentos e das Despesas de Desenvolvimento 
da Administração (PIDDA) totalizaram 3.190.000.000,00 patacas, registando um aumento de 
cerca de 11% face ao ano de 2015. Entretanto, as verbas efectivamente despendidas foram 
2.820.000.000.00 patacas, sendo cerca de 88% a taxa de realização destes recursos.

Tabela 8.6 Verbas orçamentadas e despendidas por fontes de financiamento

Em coordenação com as necessidades funcionais, os recursos foram aplicados respectivamente 
nas “Despesas de Âmbito de Serviço Social”, “Despesas de Funcionamento e de Investimento 
dos Serviços”, bem como na “Transferência para o Sector Público”. O total do montante despen-
dido foi de 2.760.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de cerca de 14% em relação 
a 2015.

　　　�Tabela 8.7 Orçamento Privativo - Evolução das Despesas

As Despesas de Âmbito de Serviço Social continuaram a ser a maior proporção nas despesas 
gerais, registando um aumento de 13%, equivalente a 250.000.000 patacas, face a 2015.

Em 2016, o IAS continuou a apoiar as instituições de serviço social a desenvolver constante-
mente serviços através de investimento de mais recursos. Em resposta ao desenvolvimento do 
mercado laboral e da economia social, o IAS tem prestado plenamente apoio financeiro aos 
funcionários da área de serviço social, sobretudo às funções de director, no sentido de, por um 
lado, ajudar as instituições de serviço social a aliviarem a pressão operacional decorrente dos 
recursos humanos e da subida de custos e aumentarem salários e benefícios dos trabalhadores e, 
por outro lado, estabilizar a equipa de serviço social e promover constantemente a melhoria do 
nível de serviço social.

Apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social
O apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social consiste em apoio regular, 
apoio das actividades eventuais e transferência de capitais. Em 2016, as despesas do apoio 
regular totalizaram de cerca de 1.079.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de 
cerca de 16% face a 2015. O apoio das actividades eventuais pertence ao apoio financeiro não 
periódico destinado, de acordo com a necessidade real, às instituições de previdência particu-
lares na realização de actividades, reparação em pequena escala e aquisição de equipamentos. 
Em 2016, as despesas do apoio das actividades eventuais totalizaram de cerca de 56.000.000,00 
patacas, registando uma diminuição de cerca de 23% em relação a 2015. A transferência de 
capital constitui o apoio financeiro destinado às instituições de previdência particulares na 
reparação em grande escala, aquisição de veículos e equipamentos. Em 2016, as despesas da 
transferência de capital totalizaram 79.000.000,00 patacas, registando um aumento de cerca de 
84% em relação a 2015.

Gráfico 8.2 Apoio financeiro eventual e transferência de capital concedidos a 

instituições/associações de solidariedade social de Macau
8.3.2 Optimização dos Serviços
8.3.2.1 Carta de Qualidade

Em 2016, o IAS lançou 20 itens aprovados na sua Carta de Qualidade, respeitantes a 32 indica-
dores de qualidade. Em geral, as taxas em conformidade ao desempenho de serviço eram mais 
elevadas que as pré-estabelecidas. Ao longo dos anos, a taxa geral de cumprimento das metas da 
Carta de Qualidade apresentou uma tendência de subida, especialmente a do desempenho de 
serviço dos 21 indicadores de qualidade era de 100% durante mais de 4 anos consecutivos, repre-
sentando 68,75% do número total. É de salientar que, a taxa de cumprimento dos 18 indicadores 
era 100% ao longo dos 7 anos consecutivos.

8.3.2.2 Programa de Avaliação do Grau de Satisfação do Serviço
Em 2016, foi realizado, mediante amostragem e correspondência, um inquérito sobre o nível de 
satisfação dos serviços prestados pelo IAS, sobretudo os 24 serviços externos (incluindo 19 
serviços de carta de qualidade de 2016, 1 serviço de carta de qualidade de 2015 e 4 serviços não 
integrados na carta de qualidade) destinado aos cidadãos, instituições/associações que tinham 
recebido serviços ou apoios financeiros do IAS. Foi recolhido um total de 1.345 questionários 
válidos, sendo 1.211 questionários preenchidos pelos cidadãos e 134 questionários preenchidos 
pelas instituições/associações. O inquérito foi aplicado com uma escala de avaliação de 5 
pontos, em que 5 é o nível mais elevado. Em 2016, o índice geral de satisfação dos serviços 
prestados pelo IAS foi de 4,21.

8.3.2.3 Mecanismo de tratamento de queixas
Com o objectivo de usufruir das recomendações proporcionadas pelos cidadãos e poder trans-
formá-las em elementos de referência com vista ao aperfeiçoamento da operacionalidade dos 
seus departamentos, o IAS estabeleceu um mecanismo de tratamento das sugestões, queixas e 
reclamações (doravante “mecanismo de tratamento de queixas”). Assim, o público tem ao seu 
dispor seis vias8 para enviar as suas opiniões. Em 2016, o mecanismo recebeu um total de 79 
casos, registando uma diminuição de 33 casos face a 2015, reduzindo 14 casos de sugestão e 17 
dos casos de queixas.

Tabela 8.8 Recepção de Sugestões, Queixas e Reclamações

Em 2016, o número de casos recebidos referentes à optimização dos serviços do IAS foi de 44, 
sendo na sua maioria casos de queixas, totalizando 31. As queixas envolveram, principalmente, 
o pessoal, seguido dos procedimentos e formalidades. Um total de 35 casos referia-se à optimi-
zação das instituições de serviço social supervisionadas pelo IAS, e os casos de queixas consti-
tuíam igualmente o maior número, sendo maioritariamente questões operacionais e de pessoal.

No total, foi registado um total de 61 casos de queixas, incluindo 19 confirmados, 38 não confir-
mados e 4 em acompanhamento. Para o efeito, o IAS lançou 22 medidas de acompanhamento9, 
em que 10 medidas foram concluídas em 2016 com resultados positivos e 12 medidas já se 
encontravam em execução, o que necessitará um maior período de observação para verificar os 
seus resultados. As medidas de acompanhamento destes casos estimam-se que fiquem concluídas 
no primeiro semestre de 2017. 

8.3.2.4 Sistema de Gestão de Qualidade ISO9001
Desde 2004, o IAS tem iniciado a certificação de qualidade do seu sistema de gestão. Actual-
mente, três entidades obtiveram a certificação (ISO9001:2008) da British Standards Institution 
(BSI), incluindo a Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais, a Secção 
de Contabilidade e Tesouraria e a Secção de Aprovisionamento e Património, no sentido de 
melhorar a qualidade de serviço e optimizar o funcionamento interno através de uma gestão 
científica.  

8.3.2.5 Optimização dos procedimentos administrativos
Em resposta ao desenvolvimento dos serviços e à necessidade dos cidadãos, o IAS tem melhora-
do activamente os procedimentos administrativos, especialmente em relação aos problemas 
verificados durante o procedimento de funcionamento e às opiniões dadas pelos cidadãos. Para 
efeito, com a fiscalização da comissão de optimização, o IAS tem lançado anualmente planos de 
trabalho em conformidade com a lei, de modo, por um lado, a simplificar e melhorar os procedi-
mentos e, por outro lado, aumentar a eficiência dos trabalhos e serviços.

Em 2016, o IAS implementou um total de 11 itens de optimização dos procedimentos administra-
tivo, incluindo 1 item transferido de 2015. Desses, 9 itens de 2016 e 1 item transferido de 2015 
foram concluídos, enquanto o restante item necessitará de ser executado em 2017. 

8.3.2.6 Trabalhos respeitantes ao Plano para uma Gestão Íntegra
A partir da celebração do Protocolo de Colaborações do Plano para uma Gestão Íntegra entre o 
IAS e o Comissariado contra a Corrupção em 2007, a gestão íntegra tem sido incluída nos 
trabalhos regulares do IAS. Em 2016, a fim de promover e coordenar os trabalhos, foi criado 
pelo IAS um grupo especializado para prestar uma estreita atenção e uma fiscalização necessária 
aos procedimentos de trabalho, apresentando atempadamente sugestões de melhoria, com o 
objectivo de assegurar constantemente uma “administração legal” e evitar a ocorrência da 
“irregularidade” e da violação da lei. Em simultâneo, a convite do IAS, os agentes do CCAC 
realizaram uma sessão de esclarecimento respeitante à sensibilização de anti-corrupção, destina-
da ao pessoal interno e ao pessoal das instituições/associações apoiadas pelo IAS, registando 
cerca de 200 participantes.

9. Essas medidas abrangem 19 queixas confirmadas e 3 não confirmadas.

8.4 Estudos Temáticos e Projectos Legislativos

8.4.1 Estudos Temáticos
  Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 
2016
Para discutir a situação referente à prática de jogo e ao distúrbio do vício do jogo de Macau, a 
pedido do IAS, o Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau 
realizou o Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 2016, 
cujo resultado será utilizado como referência destinada à melhoria e ao planeamento dos 
serviços futuros. Segundo o inquérito, no ano passado, a taxa de prática de jogo dos residentes 
de Macau era de 51,5% e a taxa do distúrbio do vício do jogo dos residentes com idade superior 
a 18 anos era de 2,5%. 

Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Auditoria Externa das Instituições de 
Serviço Social Subsidiadas”
A fim de garantir que os recursos públicos sejam utilizados racionalmente, aumentar a eficiência 
e a transparência operacional dos equipamentos sociais, assegurar que as mesmas cumprem as 
normas contabilísticas estabelecidas e reforçar a eficiência de fiscalização financeira do IAS, 
prevendo-se a realização em 2017 da primeira fase do Plano de Apoio Financeiro da Auditoria 
Externa das Instituições de Serviço Social Subsidiadas. Para efeito, foram desenvolvidos vários 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a entrada em contacto com os sectores. 

         Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previdência das Instituições de Serviço 
Social Subsidiadas”
A fim de aumentar o bem-estar do pessoal de serviço social, melhorar o respectivo regime de 
garantia para a aposentação e manter uma equipa estável, a pedido do IAS, o Instituto Politécni-
co de Macau vai lançar oficialmente em 2017 o Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previ-
dência das Instituições de Serviço Social Subsidiadas”.

8.4.2 Projectos Legislativos

“Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”
A “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica” foi publicada em 6 de Junho de 2016 e 
entrou em vigor no dia 5 de Outubro de 2016. Este projecto legislativo reflectiu a atenção presta-
da pelo Governo da RAEM em relação à violência doméstica, definindo claramente a atitude de 
“tolerância zero”, permitindo às pessoas e às famílias que se encontram em situação de violência 
doméstica poder ter uma adequada protecção e assistência. Além disso, a elaboração desta lei 
constituiu igualmente uma resposta para as sugestões, referentes à prevenção e ao tratamento da 
violência doméstica em Macau, apresentadas pela organização de convenção internacional.

“Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos”
Em Dezembro de 2016, foi concluído pelo Conselho Executivo a discussão da proposta do 
Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos, a qual será apresentada para 
a Assembleia Legislativa pelo departamento jurídico no tempo adequado.

“Regime de Acreditação Profissional e Inscrição para Assistente Social”
Até Dezembro de 2016, foi concluída a revisão da proposta de lei do Regime de Acreditação 
Profissional e Inscrição para Assistente Social, a qual se espera que seja submetida para 
discussão no Conselho Executivo em 2017. Esta legislação já foi incluída na lista dos projectos 

legislativos de 2017 do Governo da RAEM.

Alteração da “Proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícitos de estupefa-
cientes e de substâncias psicotrópicas”
Apesar de ter entrado em vigor há muitos anos a Lei n.º 17/2009 “Proibição da produção, do 
tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas” (designada 
abreviadamente por Lei de Combate à Droga), verificou-se, no território, não só uma subida da 
taxa de crime de drogas como também novos tipos de droga. Face às regiões vizinhas, a pena em 
Macau é relativamente baixa pelo que há necessidade de se proceder atempadamente, por um 
lado, a uma revisão global desta lei e, por outro lado, a uma actualização da relação das drogas. 
A Lei n.º 10/2016 que altera a Lei de Combate à Droga foi publicada em 28 de Dezembro de 
2016, tendo por objectivo agravar a pena e reforçar o combate ao crime de droga. Ao mesmo 
tempo, foi actualizada igualmente a relação/lista das drogas. A alteração consiste principalmente 
em 5 áreas: 1) Elevação do limite mínimo das penas do “crime de tráfico de droga”, passando de 
3 para 5 anos. O limite máximo das penas continua a ser de 15 anos; 2) Elevação da moldura 
penal do “crime de consumo de droga” e do “crime de detenção indevida de utensílio ou equipa-
mento”, o limite máximo passou 3 meses para 3 meses até 1 ano; 3) Introdução do limite da 
quantidade de droga no “crime de consumo de droga; 4) Criação das medidas de obtenção de 
amostra de urina; 5) Ajustamento das substâncias constantes das tabelas anexas.
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

6　防治藥物依賴服務
6.1　預防藥物濫用服務
6.1.1　全年工作亮點

6.1.1.1　健康生活教育園地投入運作

本局轄下健康生活教育園地，於2016年6月26日國際禁毒日正式開幕和

陸續投入服務，藉着園地的建立更全面和普及地強化預防濫藥工作。園

地充分考慮到使用者的需要，並力求創新，除設置3間健康生活教育課室

外，還設有多功能影院、多媒體工作室、3D照相區、遊戲體驗區、攀石

牆、室內歷奇、禁毒資訊區、閱覽區等。同時，與社會服務機構合作，

透過不同的文體藝活動，向全澳居民尤其是兒童、青少年及家長，提供

有益身心兼具禁毒訊息的新穎活動。

 

讓學生參與歷奇計劃的主題體驗區

8.2 Supervisão dos Equipamentos Sociais e Garantia do Bom Funcio-
namento

8.2.1 Trabalhos de Combate ao Incêndio
Em 2016, o IAS, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, realizou 2 palestras de combate ao 
incêndio, as quais contaram com mais de 160 pessoas provenientes de 80 equipamentos sociais, 
ajudando, ao mesmo tempo, 5 recém-criados equipamentos sociais a efectuarem ensaios de 
evacuação. Além disso, o IAS desenvolveu 116 ensaios de evacuação para 84 equipamentos 
sociais, os quais tinham sido considerados como entidades que deviam efectuar ensaio de 
evacuação, pelo menos, uma vez por ano.

8.2.2 Inspecção Conjunta de Higiene e Segurança Alimentar
Em 2016, o IAS, por um lado, em conjunto com vários centros de saúde, realizou inspecções 
higiénicas nos 124 equipamentos sociais e, por outro lado, em conjunto com o centro de 
segurança alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), efectuou 
inspecções de segurança alimentar nos 111 equipamentos sociais. Ao mesmo tempo, a fim de 
aumentar a consciência de segurança alimentar dos funcionários dos equipamentos sociais, o 
IAS e o centro de segurança alimentar do IACM organizaram um “Workshop de Segurança 
Alimentar e Higiene”, contando com a participação de 27 pessoas. 

8.2.3 Prevenção e Controlo das Doenças Infecciosas
Em resposta à transmissão do vírus Zika nas regiões vizinhas de Macau, o IAS emitiu, em 2016, 
uma carta de alerta com instrução de prevenção do vírus Zika para as instituições de serviço 
social, tendo por objectivo permitir-lhes, por um lado, reforçar as medidas necessárias para a 
prevenção epidémica e, por outro lado, sensibilizar os seus funcionários e usuários.

8.2.4 Serviços e Equipamentos Sociais Particulares Fiscalizados pelo IAS
Em 2016, havia 225 projectos de serviços sociais e equipamentos sociais particulares que se 
encontravam legalmente fiscalizados e financiadas pelo IAS. (vide Tabela 8.1) Além disso, o 
IAS prestou periodicamente apoio financeiro aos 199 serviços/equipamentos sociais7 , o que 
representa cerca de 88% do número total dos serviços/equipamentos sociais.

    Tabela 8.1 Projectos de Serviços Sociais e Equipamentos Sociais Fiscalizados pelo IAS

8.2.4.1 Licenciamento e Categorias
A Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais do IAS tem proporciona-
do serviços de licenciamento às instalações de serviço social que se encontram fiscalizadas sob 
o Decreto-lei n.º 90/88/M, incluindo requerimento, alteração, renovação da licença/autorização 
para funcionamento provisório, segundas vias de licenças, fiscalização, consulta de pareceres 
técnicos, etc..

Em 2016, além de 9 equipamentos sociais de prevenção e tratamento de toxicodependência, 187 
equipamentos sociais foram fiscalizados pelo IAS, englobando 164 equipamentos sociais com 
licenças, 5 equipamentos sociais com autorizações para funcionamento provisório, 2 equipa-
mentos públicos com direito de isenção de licenças e 16 outros equipamentos sociais. 

           Tabela 8.2 Categorias e Situação de Licenciamento de Equipamentos Sociais

8.2.4.2 Alteração de Equipamentos Sociais
Em 2016, um equipamento social foi concedido a licença de funcionamento, três equipamentos 
sociais foram concedidos autorização para funcionamento provisório, um equipamento social foi 
cancelado a licença e um equipamento social foi suspenso o funcionamento.

 
   Tabela 8.3 Licenças concedidas

Tabela 8.4 Emissão de autorização para funcionamento provisório pela primeira vez

Tabela 8.5 Cancelamento de licenças ou suspensão de funcionamento

8.3 Investimento de Mais Recursos e Optimização dos Serviços
8.3.1 Orçamento Financeiro e Verbas Despendidas

Em 2016, o Orçamento Privativo e o Plano de Investimentos e das Despesas de Desenvolvimento 
da Administração (PIDDA) totalizaram 3.190.000.000,00 patacas, registando um aumento de 
cerca de 11% face ao ano de 2015. Entretanto, as verbas efectivamente despendidas foram 
2.820.000.000.00 patacas, sendo cerca de 88% a taxa de realização destes recursos.

Tabela 8.6 Verbas orçamentadas e despendidas por fontes de financiamento

Em coordenação com as necessidades funcionais, os recursos foram aplicados respectivamente 
nas “Despesas de Âmbito de Serviço Social”, “Despesas de Funcionamento e de Investimento 
dos Serviços”, bem como na “Transferência para o Sector Público”. O total do montante despen-
dido foi de 2.760.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de cerca de 14% em relação 
a 2015.

　　　�Tabela 8.7 Orçamento Privativo - Evolução das Despesas

As Despesas de Âmbito de Serviço Social continuaram a ser a maior proporção nas despesas 
gerais, registando um aumento de 13%, equivalente a 250.000.000 patacas, face a 2015.

Em 2016, o IAS continuou a apoiar as instituições de serviço social a desenvolver constante-
mente serviços através de investimento de mais recursos. Em resposta ao desenvolvimento do 
mercado laboral e da economia social, o IAS tem prestado plenamente apoio financeiro aos 
funcionários da área de serviço social, sobretudo às funções de director, no sentido de, por um 
lado, ajudar as instituições de serviço social a aliviarem a pressão operacional decorrente dos 
recursos humanos e da subida de custos e aumentarem salários e benefícios dos trabalhadores e, 
por outro lado, estabilizar a equipa de serviço social e promover constantemente a melhoria do 
nível de serviço social.

Apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social
O apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social consiste em apoio regular, 
apoio das actividades eventuais e transferência de capitais. Em 2016, as despesas do apoio 
regular totalizaram de cerca de 1.079.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de 
cerca de 16% face a 2015. O apoio das actividades eventuais pertence ao apoio financeiro não 
periódico destinado, de acordo com a necessidade real, às instituições de previdência particu-
lares na realização de actividades, reparação em pequena escala e aquisição de equipamentos. 
Em 2016, as despesas do apoio das actividades eventuais totalizaram de cerca de 56.000.000,00 
patacas, registando uma diminuição de cerca de 23% em relação a 2015. A transferência de 
capital constitui o apoio financeiro destinado às instituições de previdência particulares na 
reparação em grande escala, aquisição de veículos e equipamentos. Em 2016, as despesas da 
transferência de capital totalizaram 79.000.000,00 patacas, registando um aumento de cerca de 
84% em relação a 2015.

Gráfico 8.2 Apoio financeiro eventual e transferência de capital concedidos a 
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8.3.2 Optimização dos Serviços
8.3.2.1 Carta de Qualidade

Em 2016, o IAS lançou 20 itens aprovados na sua Carta de Qualidade, respeitantes a 32 indica-
dores de qualidade. Em geral, as taxas em conformidade ao desempenho de serviço eram mais 
elevadas que as pré-estabelecidas. Ao longo dos anos, a taxa geral de cumprimento das metas da 
Carta de Qualidade apresentou uma tendência de subida, especialmente a do desempenho de 
serviço dos 21 indicadores de qualidade era de 100% durante mais de 4 anos consecutivos, repre-
sentando 68,75% do número total. É de salientar que, a taxa de cumprimento dos 18 indicadores 
era 100% ao longo dos 7 anos consecutivos.

8.3.2.2 Programa de Avaliação do Grau de Satisfação do Serviço
Em 2016, foi realizado, mediante amostragem e correspondência, um inquérito sobre o nível de 
satisfação dos serviços prestados pelo IAS, sobretudo os 24 serviços externos (incluindo 19 
serviços de carta de qualidade de 2016, 1 serviço de carta de qualidade de 2015 e 4 serviços não 
integrados na carta de qualidade) destinado aos cidadãos, instituições/associações que tinham 
recebido serviços ou apoios financeiros do IAS. Foi recolhido um total de 1.345 questionários 
válidos, sendo 1.211 questionários preenchidos pelos cidadãos e 134 questionários preenchidos 
pelas instituições/associações. O inquérito foi aplicado com uma escala de avaliação de 5 
pontos, em que 5 é o nível mais elevado. Em 2016, o índice geral de satisfação dos serviços 
prestados pelo IAS foi de 4,21.

8.3.2.3 Mecanismo de tratamento de queixas
Com o objectivo de usufruir das recomendações proporcionadas pelos cidadãos e poder trans-
formá-las em elementos de referência com vista ao aperfeiçoamento da operacionalidade dos 
seus departamentos, o IAS estabeleceu um mecanismo de tratamento das sugestões, queixas e 
reclamações (doravante “mecanismo de tratamento de queixas”). Assim, o público tem ao seu 
dispor seis vias8 para enviar as suas opiniões. Em 2016, o mecanismo recebeu um total de 79 
casos, registando uma diminuição de 33 casos face a 2015, reduzindo 14 casos de sugestão e 17 
dos casos de queixas.

Tabela 8.8 Recepção de Sugestões, Queixas e Reclamações

Em 2016, o número de casos recebidos referentes à optimização dos serviços do IAS foi de 44, 
sendo na sua maioria casos de queixas, totalizando 31. As queixas envolveram, principalmente, 
o pessoal, seguido dos procedimentos e formalidades. Um total de 35 casos referia-se à optimi-
zação das instituições de serviço social supervisionadas pelo IAS, e os casos de queixas consti-
tuíam igualmente o maior número, sendo maioritariamente questões operacionais e de pessoal.

No total, foi registado um total de 61 casos de queixas, incluindo 19 confirmados, 38 não confir-
mados e 4 em acompanhamento. Para o efeito, o IAS lançou 22 medidas de acompanhamento9, 
em que 10 medidas foram concluídas em 2016 com resultados positivos e 12 medidas já se 
encontravam em execução, o que necessitará um maior período de observação para verificar os 
seus resultados. As medidas de acompanhamento destes casos estimam-se que fiquem concluídas 
no primeiro semestre de 2017. 

8.3.2.4 Sistema de Gestão de Qualidade ISO9001
Desde 2004, o IAS tem iniciado a certificação de qualidade do seu sistema de gestão. Actual-
mente, três entidades obtiveram a certificação (ISO9001:2008) da British Standards Institution 
(BSI), incluindo a Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais, a Secção 
de Contabilidade e Tesouraria e a Secção de Aprovisionamento e Património, no sentido de 
melhorar a qualidade de serviço e optimizar o funcionamento interno através de uma gestão 
científica.  

8.3.2.5 Optimização dos procedimentos administrativos
Em resposta ao desenvolvimento dos serviços e à necessidade dos cidadãos, o IAS tem melhora-
do activamente os procedimentos administrativos, especialmente em relação aos problemas 
verificados durante o procedimento de funcionamento e às opiniões dadas pelos cidadãos. Para 
efeito, com a fiscalização da comissão de optimização, o IAS tem lançado anualmente planos de 
trabalho em conformidade com a lei, de modo, por um lado, a simplificar e melhorar os procedi-
mentos e, por outro lado, aumentar a eficiência dos trabalhos e serviços.

Em 2016, o IAS implementou um total de 11 itens de optimização dos procedimentos administra-
tivo, incluindo 1 item transferido de 2015. Desses, 9 itens de 2016 e 1 item transferido de 2015 
foram concluídos, enquanto o restante item necessitará de ser executado em 2017. 

8.3.2.6 Trabalhos respeitantes ao Plano para uma Gestão Íntegra
A partir da celebração do Protocolo de Colaborações do Plano para uma Gestão Íntegra entre o 
IAS e o Comissariado contra a Corrupção em 2007, a gestão íntegra tem sido incluída nos 
trabalhos regulares do IAS. Em 2016, a fim de promover e coordenar os trabalhos, foi criado 
pelo IAS um grupo especializado para prestar uma estreita atenção e uma fiscalização necessária 
aos procedimentos de trabalho, apresentando atempadamente sugestões de melhoria, com o 
objectivo de assegurar constantemente uma “administração legal” e evitar a ocorrência da 
“irregularidade” e da violação da lei. Em simultâneo, a convite do IAS, os agentes do CCAC 
realizaram uma sessão de esclarecimento respeitante à sensibilização de anti-corrupção, destina-
da ao pessoal interno e ao pessoal das instituições/associações apoiadas pelo IAS, registando 
cerca de 200 participantes.

8.4 Estudos Temáticos e Projectos Legislativos

8.4.1 Estudos Temáticos
  Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 
2016
Para discutir a situação referente à prática de jogo e ao distúrbio do vício do jogo de Macau, a 
pedido do IAS, o Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau 
realizou o Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 2016, 
cujo resultado será utilizado como referência destinada à melhoria e ao planeamento dos 
serviços futuros. Segundo o inquérito, no ano passado, a taxa de prática de jogo dos residentes 
de Macau era de 51,5% e a taxa do distúrbio do vício do jogo dos residentes com idade superior 
a 18 anos era de 2,5%. 

Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Auditoria Externa das Instituições de 
Serviço Social Subsidiadas”
A fim de garantir que os recursos públicos sejam utilizados racionalmente, aumentar a eficiência 
e a transparência operacional dos equipamentos sociais, assegurar que as mesmas cumprem as 
normas contabilísticas estabelecidas e reforçar a eficiência de fiscalização financeira do IAS, 
prevendo-se a realização em 2017 da primeira fase do Plano de Apoio Financeiro da Auditoria 
Externa das Instituições de Serviço Social Subsidiadas. Para efeito, foram desenvolvidos vários 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a entrada em contacto com os sectores. 

         Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previdência das Instituições de Serviço 
Social Subsidiadas”
A fim de aumentar o bem-estar do pessoal de serviço social, melhorar o respectivo regime de 
garantia para a aposentação e manter uma equipa estável, a pedido do IAS, o Instituto Politécni-
co de Macau vai lançar oficialmente em 2017 o Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previ-
dência das Instituições de Serviço Social Subsidiadas”.

8.4.2 Projectos Legislativos

“Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”
A “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica” foi publicada em 6 de Junho de 2016 e 
entrou em vigor no dia 5 de Outubro de 2016. Este projecto legislativo reflectiu a atenção presta-
da pelo Governo da RAEM em relação à violência doméstica, definindo claramente a atitude de 
“tolerância zero”, permitindo às pessoas e às famílias que se encontram em situação de violência 
doméstica poder ter uma adequada protecção e assistência. Além disso, a elaboração desta lei 
constituiu igualmente uma resposta para as sugestões, referentes à prevenção e ao tratamento da 
violência doméstica em Macau, apresentadas pela organização de convenção internacional.

“Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos”
Em Dezembro de 2016, foi concluído pelo Conselho Executivo a discussão da proposta do 
Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos, a qual será apresentada para 
a Assembleia Legislativa pelo departamento jurídico no tempo adequado.

“Regime de Acreditação Profissional e Inscrição para Assistente Social”
Até Dezembro de 2016, foi concluída a revisão da proposta de lei do Regime de Acreditação 
Profissional e Inscrição para Assistente Social, a qual se espera que seja submetida para 
discussão no Conselho Executivo em 2017. Esta legislação já foi incluída na lista dos projectos 

legislativos de 2017 do Governo da RAEM.

Alteração da “Proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícitos de estupefa-
cientes e de substâncias psicotrópicas”
Apesar de ter entrado em vigor há muitos anos a Lei n.º 17/2009 “Proibição da produção, do 
tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas” (designada 
abreviadamente por Lei de Combate à Droga), verificou-se, no território, não só uma subida da 
taxa de crime de drogas como também novos tipos de droga. Face às regiões vizinhas, a pena em 
Macau é relativamente baixa pelo que há necessidade de se proceder atempadamente, por um 
lado, a uma revisão global desta lei e, por outro lado, a uma actualização da relação das drogas. 
A Lei n.º 10/2016 que altera a Lei de Combate à Droga foi publicada em 28 de Dezembro de 
2016, tendo por objectivo agravar a pena e reforçar o combate ao crime de droga. Ao mesmo 
tempo, foi actualizada igualmente a relação/lista das drogas. A alteração consiste principalmente 
em 5 áreas: 1) Elevação do limite mínimo das penas do “crime de tráfico de droga”, passando de 
3 para 5 anos. O limite máximo das penas continua a ser de 15 anos; 2) Elevação da moldura 
penal do “crime de consumo de droga” e do “crime de detenção indevida de utensílio ou equipa-
mento”, o limite máximo passou 3 meses para 3 meses até 1 ano; 3) Introdução do limite da 
quantidade de droga no “crime de consumo de droga; 4) Criação das medidas de obtenção de 
amostra de urina; 5) Ajustamento das substâncias constantes das tabelas anexas.
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II. Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

6　防治藥物依賴服務
6.1　預防藥物濫用服務
6.1.1　全年工作亮點

6.1.1.1　健康生活教育園地投入運作

本局轄下健康生活教育園地，於2016年6月26日國際禁毒日正式開幕和

陸續投入服務，藉着園地的建立更全面和普及地強化預防濫藥工作。園

地充分考慮到使用者的需要，並力求創新，除設置3間健康生活教育課室

外，還設有多功能影院、多媒體工作室、3D照相區、遊戲體驗區、攀石

牆、室內歷奇、禁毒資訊區、閱覽區等。同時，與社會服務機構合作，

透過不同的文體藝活動，向全澳居民尤其是兒童、青少年及家長，提供

有益身心兼具禁毒訊息的新穎活動。

 

讓學生參與歷奇計劃的主題體驗區

8.2 Supervisão dos Equipamentos Sociais e Garantia do Bom Funcio-
namento

8.2.1 Trabalhos de Combate ao Incêndio
Em 2016, o IAS, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, realizou 2 palestras de combate ao 
incêndio, as quais contaram com mais de 160 pessoas provenientes de 80 equipamentos sociais, 
ajudando, ao mesmo tempo, 5 recém-criados equipamentos sociais a efectuarem ensaios de 
evacuação. Além disso, o IAS desenvolveu 116 ensaios de evacuação para 84 equipamentos 
sociais, os quais tinham sido considerados como entidades que deviam efectuar ensaio de 
evacuação, pelo menos, uma vez por ano.

8.2.2 Inspecção Conjunta de Higiene e Segurança Alimentar
Em 2016, o IAS, por um lado, em conjunto com vários centros de saúde, realizou inspecções 
higiénicas nos 124 equipamentos sociais e, por outro lado, em conjunto com o centro de 
segurança alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), efectuou 
inspecções de segurança alimentar nos 111 equipamentos sociais. Ao mesmo tempo, a fim de 
aumentar a consciência de segurança alimentar dos funcionários dos equipamentos sociais, o 
IAS e o centro de segurança alimentar do IACM organizaram um “Workshop de Segurança 
Alimentar e Higiene”, contando com a participação de 27 pessoas. 

8.2.3 Prevenção e Controlo das Doenças Infecciosas
Em resposta à transmissão do vírus Zika nas regiões vizinhas de Macau, o IAS emitiu, em 2016, 
uma carta de alerta com instrução de prevenção do vírus Zika para as instituições de serviço 
social, tendo por objectivo permitir-lhes, por um lado, reforçar as medidas necessárias para a 
prevenção epidémica e, por outro lado, sensibilizar os seus funcionários e usuários.

8.2.4 Serviços e Equipamentos Sociais Particulares Fiscalizados pelo IAS
Em 2016, havia 225 projectos de serviços sociais e equipamentos sociais particulares que se 
encontravam legalmente fiscalizados e financiadas pelo IAS. (vide Tabela 8.1) Além disso, o 
IAS prestou periodicamente apoio financeiro aos 199 serviços/equipamentos sociais7 , o que 
representa cerca de 88% do número total dos serviços/equipamentos sociais.

    Tabela 8.1 Projectos de Serviços Sociais e Equipamentos Sociais Fiscalizados pelo IAS

8.2.4.1 Licenciamento e Categorias
A Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais do IAS tem proporciona-
do serviços de licenciamento às instalações de serviço social que se encontram fiscalizadas sob 
o Decreto-lei n.º 90/88/M, incluindo requerimento, alteração, renovação da licença/autorização 
para funcionamento provisório, segundas vias de licenças, fiscalização, consulta de pareceres 
técnicos, etc..

Em 2016, além de 9 equipamentos sociais de prevenção e tratamento de toxicodependência, 187 
equipamentos sociais foram fiscalizados pelo IAS, englobando 164 equipamentos sociais com 
licenças, 5 equipamentos sociais com autorizações para funcionamento provisório, 2 equipa-
mentos públicos com direito de isenção de licenças e 16 outros equipamentos sociais. 

           Tabela 8.2 Categorias e Situação de Licenciamento de Equipamentos Sociais

8.2.4.2 Alteração de Equipamentos Sociais
Em 2016, um equipamento social foi concedido a licença de funcionamento, três equipamentos 
sociais foram concedidos autorização para funcionamento provisório, um equipamento social foi 
cancelado a licença e um equipamento social foi suspenso o funcionamento.

 
   Tabela 8.3 Licenças concedidas

Tabela 8.4 Emissão de autorização para funcionamento provisório pela primeira vez

Tabela 8.5 Cancelamento de licenças ou suspensão de funcionamento

8.3 Investimento de Mais Recursos e Optimização dos Serviços
8.3.1 Orçamento Financeiro e Verbas Despendidas

Em 2016, o Orçamento Privativo e o Plano de Investimentos e das Despesas de Desenvolvimento 
da Administração (PIDDA) totalizaram 3.190.000.000,00 patacas, registando um aumento de 
cerca de 11% face ao ano de 2015. Entretanto, as verbas efectivamente despendidas foram 
2.820.000.000.00 patacas, sendo cerca de 88% a taxa de realização destes recursos.

Tabela 8.6 Verbas orçamentadas e despendidas por fontes de financiamento

Em coordenação com as necessidades funcionais, os recursos foram aplicados respectivamente 
nas “Despesas de Âmbito de Serviço Social”, “Despesas de Funcionamento e de Investimento 
dos Serviços”, bem como na “Transferência para o Sector Público”. O total do montante despen-
dido foi de 2.760.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de cerca de 14% em relação 
a 2015.

　　　�Tabela 8.7 Orçamento Privativo - Evolução das Despesas

As Despesas de Âmbito de Serviço Social continuaram a ser a maior proporção nas despesas 
gerais, registando um aumento de 13%, equivalente a 250.000.000 patacas, face a 2015.

Em 2016, o IAS continuou a apoiar as instituições de serviço social a desenvolver constante-
mente serviços através de investimento de mais recursos. Em resposta ao desenvolvimento do 
mercado laboral e da economia social, o IAS tem prestado plenamente apoio financeiro aos 
funcionários da área de serviço social, sobretudo às funções de director, no sentido de, por um 
lado, ajudar as instituições de serviço social a aliviarem a pressão operacional decorrente dos 
recursos humanos e da subida de custos e aumentarem salários e benefícios dos trabalhadores e, 
por outro lado, estabilizar a equipa de serviço social e promover constantemente a melhoria do 
nível de serviço social.

Apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social
O apoio financeiro a instituições / associações de solidariedade social consiste em apoio regular, 
apoio das actividades eventuais e transferência de capitais. Em 2016, as despesas do apoio 
regular totalizaram de cerca de 1.079.000.000,00 patacas, correspondendo a um aumento de 
cerca de 16% face a 2015. O apoio das actividades eventuais pertence ao apoio financeiro não 
periódico destinado, de acordo com a necessidade real, às instituições de previdência particu-
lares na realização de actividades, reparação em pequena escala e aquisição de equipamentos. 
Em 2016, as despesas do apoio das actividades eventuais totalizaram de cerca de 56.000.000,00 
patacas, registando uma diminuição de cerca de 23% em relação a 2015. A transferência de 
capital constitui o apoio financeiro destinado às instituições de previdência particulares na 
reparação em grande escala, aquisição de veículos e equipamentos. Em 2016, as despesas da 
transferência de capital totalizaram 79.000.000,00 patacas, registando um aumento de cerca de 
84% em relação a 2015.

Gráfico 8.2 Apoio financeiro eventual e transferência de capital concedidos a 

instituições/associações de solidariedade social de Macau
8.3.2 Optimização dos Serviços
8.3.2.1 Carta de Qualidade

Em 2016, o IAS lançou 20 itens aprovados na sua Carta de Qualidade, respeitantes a 32 indica-
dores de qualidade. Em geral, as taxas em conformidade ao desempenho de serviço eram mais 
elevadas que as pré-estabelecidas. Ao longo dos anos, a taxa geral de cumprimento das metas da 
Carta de Qualidade apresentou uma tendência de subida, especialmente a do desempenho de 
serviço dos 21 indicadores de qualidade era de 100% durante mais de 4 anos consecutivos, repre-
sentando 68,75% do número total. É de salientar que, a taxa de cumprimento dos 18 indicadores 
era 100% ao longo dos 7 anos consecutivos.

8.3.2.2 Programa de Avaliação do Grau de Satisfação do Serviço
Em 2016, foi realizado, mediante amostragem e correspondência, um inquérito sobre o nível de 
satisfação dos serviços prestados pelo IAS, sobretudo os 24 serviços externos (incluindo 19 
serviços de carta de qualidade de 2016, 1 serviço de carta de qualidade de 2015 e 4 serviços não 
integrados na carta de qualidade) destinado aos cidadãos, instituições/associações que tinham 
recebido serviços ou apoios financeiros do IAS. Foi recolhido um total de 1.345 questionários 
válidos, sendo 1.211 questionários preenchidos pelos cidadãos e 134 questionários preenchidos 
pelas instituições/associações. O inquérito foi aplicado com uma escala de avaliação de 5 
pontos, em que 5 é o nível mais elevado. Em 2016, o índice geral de satisfação dos serviços 
prestados pelo IAS foi de 4,21.

8.3.2.3 Mecanismo de tratamento de queixas
Com o objectivo de usufruir das recomendações proporcionadas pelos cidadãos e poder trans-
formá-las em elementos de referência com vista ao aperfeiçoamento da operacionalidade dos 
seus departamentos, o IAS estabeleceu um mecanismo de tratamento das sugestões, queixas e 
reclamações (doravante “mecanismo de tratamento de queixas”). Assim, o público tem ao seu 
dispor seis vias8 para enviar as suas opiniões. Em 2016, o mecanismo recebeu um total de 79 
casos, registando uma diminuição de 33 casos face a 2015, reduzindo 14 casos de sugestão e 17 
dos casos de queixas.

Tabela 8.8 Recepção de Sugestões, Queixas e Reclamações

Em 2016, o número de casos recebidos referentes à optimização dos serviços do IAS foi de 44, 
sendo na sua maioria casos de queixas, totalizando 31. As queixas envolveram, principalmente, 
o pessoal, seguido dos procedimentos e formalidades. Um total de 35 casos referia-se à optimi-
zação das instituições de serviço social supervisionadas pelo IAS, e os casos de queixas consti-
tuíam igualmente o maior número, sendo maioritariamente questões operacionais e de pessoal.

No total, foi registado um total de 61 casos de queixas, incluindo 19 confirmados, 38 não confir-
mados e 4 em acompanhamento. Para o efeito, o IAS lançou 22 medidas de acompanhamento9, 
em que 10 medidas foram concluídas em 2016 com resultados positivos e 12 medidas já se 
encontravam em execução, o que necessitará um maior período de observação para verificar os 
seus resultados. As medidas de acompanhamento destes casos estimam-se que fiquem concluídas 
no primeiro semestre de 2017. 

8.3.2.4 Sistema de Gestão de Qualidade ISO9001
Desde 2004, o IAS tem iniciado a certificação de qualidade do seu sistema de gestão. Actual-
mente, três entidades obtiveram a certificação (ISO9001:2008) da British Standards Institution 
(BSI), incluindo a Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais, a Secção 
de Contabilidade e Tesouraria e a Secção de Aprovisionamento e Património, no sentido de 
melhorar a qualidade de serviço e optimizar o funcionamento interno através de uma gestão 
científica.  

8.3.2.5 Optimização dos procedimentos administrativos
Em resposta ao desenvolvimento dos serviços e à necessidade dos cidadãos, o IAS tem melhora-
do activamente os procedimentos administrativos, especialmente em relação aos problemas 
verificados durante o procedimento de funcionamento e às opiniões dadas pelos cidadãos. Para 
efeito, com a fiscalização da comissão de optimização, o IAS tem lançado anualmente planos de 
trabalho em conformidade com a lei, de modo, por um lado, a simplificar e melhorar os procedi-
mentos e, por outro lado, aumentar a eficiência dos trabalhos e serviços.

Em 2016, o IAS implementou um total de 11 itens de optimização dos procedimentos administra-
tivo, incluindo 1 item transferido de 2015. Desses, 9 itens de 2016 e 1 item transferido de 2015 
foram concluídos, enquanto o restante item necessitará de ser executado em 2017. 

8.3.2.6 Trabalhos respeitantes ao Plano para uma Gestão Íntegra
A partir da celebração do Protocolo de Colaborações do Plano para uma Gestão Íntegra entre o 
IAS e o Comissariado contra a Corrupção em 2007, a gestão íntegra tem sido incluída nos 
trabalhos regulares do IAS. Em 2016, a fim de promover e coordenar os trabalhos, foi criado 
pelo IAS um grupo especializado para prestar uma estreita atenção e uma fiscalização necessária 
aos procedimentos de trabalho, apresentando atempadamente sugestões de melhoria, com o 
objectivo de assegurar constantemente uma “administração legal” e evitar a ocorrência da 
“irregularidade” e da violação da lei. Em simultâneo, a convite do IAS, os agentes do CCAC 
realizaram uma sessão de esclarecimento respeitante à sensibilização de anti-corrupção, destina-
da ao pessoal interno e ao pessoal das instituições/associações apoiadas pelo IAS, registando 
cerca de 200 participantes.

8.4 Estudos Temáticos e Projectos Legislativos

8.4.1 Estudos Temáticos
  Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 
2016
Para discutir a situação referente à prática de jogo e ao distúrbio do vício do jogo de Macau, a 
pedido do IAS, o Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau 
realizou o Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas actividades do jogo 2016, 
cujo resultado será utilizado como referência destinada à melhoria e ao planeamento dos 
serviços futuros. Segundo o inquérito, no ano passado, a taxa de prática de jogo dos residentes 
de Macau era de 51,5% e a taxa do distúrbio do vício do jogo dos residentes com idade superior 
a 18 anos era de 2,5%. 

Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Auditoria Externa das Instituições de 
Serviço Social Subsidiadas”
A fim de garantir que os recursos públicos sejam utilizados racionalmente, aumentar a eficiência 
e a transparência operacional dos equipamentos sociais, assegurar que as mesmas cumprem as 
normas contabilísticas estabelecidas e reforçar a eficiência de fiscalização financeira do IAS, 
prevendo-se a realização em 2017 da primeira fase do Plano de Apoio Financeiro da Auditoria 
Externa das Instituições de Serviço Social Subsidiadas. Para efeito, foram desenvolvidos vários 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a entrada em contacto com os sectores. 

         Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previdência das Instituições de Serviço 
Social Subsidiadas”
A fim de aumentar o bem-estar do pessoal de serviço social, melhorar o respectivo regime de 
garantia para a aposentação e manter uma equipa estável, a pedido do IAS, o Instituto Politécni-
co de Macau vai lançar oficialmente em 2017 o Estudo de “Plano de Apoio Financeiro da Previ-
dência das Instituições de Serviço Social Subsidiadas”.

8.4.2 Projectos Legislativos

“Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica”
A “Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica” foi publicada em 6 de Junho de 2016 e 
entrou em vigor no dia 5 de Outubro de 2016. Este projecto legislativo reflectiu a atenção presta-
da pelo Governo da RAEM em relação à violência doméstica, definindo claramente a atitude de 
“tolerância zero”, permitindo às pessoas e às famílias que se encontram em situação de violência 
doméstica poder ter uma adequada protecção e assistência. Além disso, a elaboração desta lei 
constituiu igualmente uma resposta para as sugestões, referentes à prevenção e ao tratamento da 
violência doméstica em Macau, apresentadas pela organização de convenção internacional.

“Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos”
Em Dezembro de 2016, foi concluído pelo Conselho Executivo a discussão da proposta do 
Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos, a qual será apresentada para 
a Assembleia Legislativa pelo departamento jurídico no tempo adequado.

“Regime de Acreditação Profissional e Inscrição para Assistente Social”
Até Dezembro de 2016, foi concluída a revisão da proposta de lei do Regime de Acreditação 
Profissional e Inscrição para Assistente Social, a qual se espera que seja submetida para 
discussão no Conselho Executivo em 2017. Esta legislação já foi incluída na lista dos projectos 

legislativos de 2017 do Governo da RAEM.

Alteração da “Proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícitos de estupefa-
cientes e de substâncias psicotrópicas”
Apesar de ter entrado em vigor há muitos anos a Lei n.º 17/2009 “Proibição da produção, do 
tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas” (designada 
abreviadamente por Lei de Combate à Droga), verificou-se, no território, não só uma subida da 
taxa de crime de drogas como também novos tipos de droga. Face às regiões vizinhas, a pena em 
Macau é relativamente baixa pelo que há necessidade de se proceder atempadamente, por um 
lado, a uma revisão global desta lei e, por outro lado, a uma actualização da relação das drogas. 
A Lei n.º 10/2016 que altera a Lei de Combate à Droga foi publicada em 28 de Dezembro de 
2016, tendo por objectivo agravar a pena e reforçar o combate ao crime de droga. Ao mesmo 
tempo, foi actualizada igualmente a relação/lista das drogas. A alteração consiste principalmente 
em 5 áreas: 1) Elevação do limite mínimo das penas do “crime de tráfico de droga”, passando de 
3 para 5 anos. O limite máximo das penas continua a ser de 15 anos; 2) Elevação da moldura 
penal do “crime de consumo de droga” e do “crime de detenção indevida de utensílio ou equipa-
mento”, o limite máximo passou 3 meses para 3 meses até 1 ano; 3) Introdução do limite da 
quantidade de droga no “crime de consumo de droga; 4) Criação das medidas de obtenção de 
amostra de urina; 5) Ajustamento das substâncias constantes das tabelas anexas.
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 1. O “Centro de Apoio à Família da Praça de Ponte e Horta” foi renomeado como “Centro de Promoção de Famílias Saudáveis da Rede 
      de Serviços Juvenis Bosco” em Novembro de 2016 

Modelo－Colorido em vermelho significa público;
　　　 Colorido em preto significa subsidiado;
　　　 Colorido em azul significa não subsidiado e lucrativo;
　　　 Colorido em verde significa não subsidiado e não lucrativo.

Serviço de Apoio à Família

Quadros dos Serviços, Equipamentos Sociais e 
Projectos de Macau em 2016 

Centro de Acção Social  

1 Centro de Acção Social de São Lourenço e Sé (Zona do Sul) 

2 Centro de Acção Social de Santo António e São Lázaro (Zona Central) 

3 Centro de Acção Social Nossa Senhora de Fátima (Zona do Tamagnini Barbosa) 

4 Centro de Acção Social da Ilha Verde 

5 Centro de Acção Social da Taipa e Coloane 

  
Centro Integrado de Serviços de Família e Comunidade 

1 Complexo de Serviços para a Família e Comunidade do Fai Chi Kei da Federação das Associações dos 
Operários de Macau  

2 Centro de Apoio Familiar da Associação Geral das Mulheres de Macau 

3 Centro de Apoio à Família “Alegria em Abundância” da Associação Geral das Mulheres de Macau 

4 Centro de Serviços Integrados «Família Alegre» do Exército de Salvação  

5 Centro Integrado de Serviços de Família e Comunidade de Seac Pai Van da União Geral das Associações 
dos Moradores de Macau  

6 Centro Lok Chon da União Geral das Associaçãoes dos Moradores de Macau  
7 Centro de Serviços Integrados de Apoio à Família - Fonte de Alegria e de Energia  

8 Centro de Educação e Apoio à Família na Ilha da Taipa da Secção de Serviço Social da Igreja Metodista 
de Macau  

9 Centro de Apoio à Família "Kin Wa" da Secção de Serviço Social da Igreja Metodista de Macau 
  

Centro de Apoio à Família 

1 Centro de Apoio Familiar da Zona Norte da Associação Geral das Mulheres de Macau  
2 Centro de Apoio à Família da União Geral das Associações dos Moradores de Macau 

3 Centro de Apoio Mútuo para Mulheres da Congregação das Irmãs Nossa Senhora da Caridade do Bom 
Pastor  

4 Centro de Promoção de Famílias Saudáveis da Rede de Serviços Juvenis Bosco1 

5 Centro de Senhoras das Caritas de Macau  

   
Centro de Acolhimento Temporário 

1 Centro do Bom Pastor 
2 Casa Corcel (Centro de Acolhimento para Desalojados) 
3 Centro de Solidariedade Lai Yuen da Associação Geral das Mulheres de Macau 
4 Centro de Acolhimento Temporário para Mulheres "Ian Oi Chi Ká"  
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Centro de aconselhamento e recursos 

1 Centro de Apoio às Relações Conjugais e Famíliares do Movimento Católico de Apoio à Família Macau  

2 
Plano para obter uma vida familiar ensolarada — Serviço de apoio à Família da Secção de Serviço Social 
da Igreja Metodista de Macau  

3 Centro de Apoio à Educação — Vida Triunfante da Cáritas Macau  

4 Serviço de apoio em situações de emergência de 24 horas - Linha directa  

5 Linha Aberta da Caritas Macau –Esperança de Vida 

6 Associação de Luta Contra os Maus Tratos às Crianças de Macau — Centro de Protecção das Crianças  

  

Serviço de Apoio a Novos Imigrantes de Macau 

1 Apoio Social para Famílias Imigrantes da União Geral das Associações dos Moradores de Macau  

  

Plano de Serviços de Apoio aos residentes de Macau de nacionalidade não-chinesa  

1 Centro “WelAnser” – Cáritas de Macau  

  

Centro de Sinistrados 

1 Centro de Sinistrados da Ilha Verde  

59

Anexo 1



Serviço Comunitário

 

Centro Comunitário 

1 Centro Comunitário da Ilha Verde  

2 Centro Comunitário de Iao Hon 

3 Centro de Apoio Social da Associação Baptista Ha Wan  
4 Centro Comunitário da Praia do Manduco 
5 Centro Comunitário da Zona de Aterros do Porto Exterior 
6 Centro de Serviços da Taipa da Federação das Associações dos Operários de Macau 

7 Centro de Serviço Comunitário da Areia Preta da União Geral das Associações dos Moradores de Macau  
8 Centro de Prestação de Serviços Gerais da Associação Promotora do Desenvolvimento de Macau  

9 Centro Comunitário da Taipa da União Geral das Associações dos Moradores de Macau  

10 Centro comunitário “Sun Tou Tong”  

  
Centro de Serviços do Apoio Comunitário  

1 Centro Comunitário Tamagnini Barbosa 

2 Centro Comunitário de Mong-Há da União Geral das Associações dos Moradores de Macau 
3 Centro de Serviços da Zona Norte da Federação das Associações dos Operários de Macau  

 

Serviço de Fornecimento Temporário de Alimentos 

1 Centro do Serviço de Fornecimento Temporário de Alimentos da Cáritas 
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Serviço de Apoio a Crianças e Jovens

 

Creche 

1 Creche “Mong-Há” 

2 Creche Cáritas 

3 Creche Fai Chi Kei 

4 Creche (III) da Associação Geral das Mulheres de Macau 

5 Creche Tung Sin Tong (I) 

6 Creche Tung Sin Tong (II) 

7 Creche Tung Sin Tong (III) 

8 Creche «Fu Luen Tai Yat Toc I So» 

9 Creche S. João da Obra das Mães (Horta e Costa) 

10 Creche dos Operários 

11 Creche Sa Lei Tau Fong Chong Toc I Chong Sam 

12 Creche “Papa João XXIII” 

13 Creche Santa Maria Mazzarello 

14 Creche “O Golfinho” da Associação Geral das Mulheres de Macau 

15 Creche Fong Chong da Taipa 

16 Creche “Infantário de Nossa Senhora do Carmo” 

17 Creche da Associação dos Cristãos em Acção 

18 Creche S. João da Obra das Mães (NAPE) 

19 Creche “O Traquinas” 

20 Creche “A Gaivota”da Associação Geral das Mulheres de Macau 

21 Creche “A Andorinha”da Associação Geral das Mulheres de Macau 

22 Creche "D. Ana Sofia Monjardino" da União Geral das Associações dos Moradores de Macau 

23 Creche da Santa Casa da Misericórdia de Macau 

24 Creche Tung Sin Tong IV 

25 Creche II da Associação Geral das Mulheres de Macau 

26 Creche da Associação Geral das Mulheres de Macau 

27 Creche das Missionárias da Caridade - “Ian Oi Chun Kao Toc I So”  

28 Creche “Infantário Santa Rosa de Lima”  

29 Centro de Educação Infantil Santo António 

30 Creche Anexa à Escola Hou Kong 
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31 Creche Hang Foc Sio I Chong Sam 
32 Creche “O Pequeno Mundo” 

33 Creche «O Coelhinho» da Associação Geral das Mulheres de Macau 

34 Creche Kao Yip 

35 Creche Anjinhos 

36 Creche «o Lago» da União Geral das Associações dos Moradores de Macau 

37 Creche Tung Sin Tong V 

38 Creche Tudo à Volta do Bebé 

39 Ze Ai Creche-Jardim De Infância 

40 Creche Alegria das Crianças da Federação das Associações dos Operários de Macau  

41 Creche Tudo à Volta do Bebé 2 

42 Creche Sin Meng 

43 Creche S. João da Obra das Mães (TAIPA)  

44 Creche Sio Tai Ieong Tin Tei 

45 Infantário Aprende Comigo Macau 

46 Creche Britânica 

47 San Kon Sin Pre-Escolar e Creche Centro 

48 Creche de Boai 

49 Creche Jardim de Bebé    
50 Creche Kao Yip (Doca de Lam Mau)2 
51 Creche Tong Sum 3 

2. A Creche Kao Yip (Doca de Lam Mau) entrou em funcionamento em Junho de 2016. 
3. A Creche Tong Sum entrou em funcionamento em Março de 2016. 
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Lar de Crianças e Jovens 

1 Casa “ECF Fellowship Orphanage Inc.” 

2 Lar de Jovens de Mong-Há 

3 Centro Residencial “Arco-Iris” 

4 Instituto “Helen Liang” 

5 Berço da Esperança 

6 Lar de S. José Ká-Hó 

7 Jardins Dom Versiglia 

8 Fonte da Esperança 
9 Lar de Estrela da Esperança do Sheng Kung Hui 

10 Vila Lok Tou 
  

Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens 

1 Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da Zona Norte Sheng Kung Hui  

2 Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da União Geral das Associações dos 
Moradores de Macau  

3 Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens da Taipa Sheng Kung Hui  

4 
Equipa de Intervenção Comunitária para Jovens de Seac Pai Van da Associação dos Jovens 
Cristãos de Macau  

Serviços Gerais aos Jovens e às Famílias 

1 Complexo de Apoio à Juventude e Família da Taipa Sheng Kung Hui  

 2 Complexo de Serviços de Apoio à Juventude e Família «Pou Tai» 
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Serviço de Apoio a Idosos

Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão Sénior 

1 Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão Sénior "Pou Tai"  
2 Lar de Cuidados “Sol Nascente” da Areia Preta 4 

    

Lar para Idosos 

1 Lar de Idosos de N. Sr.ª de Ká-Hó 
2 Lar da Nossa Senhora da Misericórdia 

3 Lar de Idosos da Obra das Mães 

4 Asilo Vila Madalena 

5 Asilo de Betânia 

6 Asilo de São Francisco Xavier 
7 Asilo Santa Maria 
8 Lar de Cuidados Especiais da Obra das Mães 
9 Asilo de São José  

10 Lar de Idosos “Hou Kong Yuet Lai” 
11 Lar de Idosos “Pinheiro” 

12 Lar de Idosos de Macau (Fok Hoi) 

13 Lar para Idosos “Yee On” 

14 Lar para Idosos “Yee On” (Nga San) 

15 Lar para Idosos “Yee On” (Yat Lai) 

16 Lar de Idosos Ian Oi Limitada 

17 Lar de Idosos Ieng Hong – Helene Hin 

18 Asilo de Felicidade 

  

Centro de Cuidados Especiais para Idosos 

1 Centro de Cuidados Especiais Longevidade 

2 Centro de Cuidados Especiais Rejuvenescer da União Geral das Associações dos Moradores de Macau 

3 Centro I Chon da União Geral das Associações dos Moradores de Macau 

 

  4. O Lar de Cuidados “Sol Nascente” da Areia Preta foi reconvertido em Agosto de 2016 num complexo de serviços de apoio ao cidadão senior. 
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Centro de Dia para Idosos 

1 Centro de Dia da Ilha Verde 

2 Centro de Dia de Mong-Há da Federação das Associações dos Operários de Macau 

3 Centro de Dia “Chong Pak Chi Ká” 

4 Centro de Dia do Porto Interior 

5 Centro de Dia Brilho da Vida 

6 Centro de Serviços Completos para Idosos Cheng I 

7 Centro de Actividades Idosos de "Tung Sin Tong" 

8 Centro Diurno Prazer para Idosos da Associação Geral das Mulheres de Macau 

  

Serviço de Cuidados Domiciliários Integrados e de Apoio 

1 Centro de Dia da Ilha Verde (Serviço de Cuidados Domiciliários Integrados e de Apoio) 

2 
Centro de Dia de Mong-Há da Federação das Associações dos Operários de Macau (Serviço de Cuidados 
Domiciliários Integrados e de Apoio)  

3 Centro de Cuidados Especiais Longevidade (Serviço de Cuidados Domiciliários Integrados e de Apoio)  

4 Centro de Dia do Porto Interior (Serviço de Cuidados Domiciliários Integrados e de Apoio) 

5 Centro de Cuidados Especiais Rejuvenescer (Serviço de Cuidados Domiciliários Integrados e de Apoio) 
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Centro de Convívio 

1 Centro de Dia da Praia do Manduco 

2 Centro de Convívio Fai Chi Kei 

3 Centro de Convívio Vivacidade da Federação das Associações dos Operários de Macau 

4 Centro de Convívio do Bairro do Antigo Hipódromo, Areia Preta e Iao Hon de Macau 

5 Centro de Convívio “Kei Hong Lok Yuen” do Centro Pastoral da Areia Preta 

6 Centro de Convívio da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores de Mong-Há 

7 
Centro de Convívio da Associação de Beneficência e Assistência Mútua dos Moradores do Bairro Artur 
Tamagnini Barbosa  

8 Centro de Convívio da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores do Sam Pá Mun  

9 Centro de Convívio da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores do Bairro de San Kio 

10 Casa para Anciãos da Paróquia de Santo António 

11 
Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos da Associação de Beneficência e Assistência Mútua dos 
Moradores do Bairro“Tai O” 

12 Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos da União Geral das Associações dos Moradores de Macau 

13 Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos da Associação dos Residentes do Bairro da Praia do Manduco 

14 Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos da Associação dos Moradores da Zona Sul de Macau 

15 Centro para Idosos da Casa Ricci 

16 Centro de Convívio da Obra das Mães 

17 Casa dos «Pinheiros» da Taipa 

18 Centro de Convívio da Associação dos Habitantes das Ilhas Kuan Iek 
19 Centro de Convívio "Missão Luterana de Hong Kong e Macau/Centro de Terceira Idade Yan Kei" 

20 
Centro de Convívio de Cheng Chong da Associação de Beneficência e Assistência Mútua dos Moradores 
do Bairro Fai Chi Kei 

21 
Centro de Convívio da Associação de Beneficência e Assistência Mútua dos Moradores do Bairro da Ilha 
Verde 

22 Centro de Convívio «Hong Nin Chi Ka» da Associação de Agricultores de Macau 
23 Centro de Convívio da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores do Patane 
24 Centro das Idosas da Associação Geral das Mulheres de Macau 
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Serviço para Idosos Isolados 

1 Rede de Serviços Carinhosos aos Idosos da União Geral das Associações dos Moradores de Macau 

2 Casa dos «Pinheiros» da Taipa 

3 
Centro de Convívio da Associação de Beneficência e Assistência Mútua dos Moradores do Bairro da Ilha 
Verde 

4 Centro de Convívio «Hong Nin Chi Ka» da Associação de Agricultores de Macau 

5 Centro para Idosos da Casa Ricci 

6 
Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos da Associação de Beneficência e Assistência Mútuo dos 
Moradores do Bairro “Tai O” 

7 Centro de Convívio da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores do Bairro de San Kio 

8 
Centro de Convívio de Cheng Chong da Associação de Beneficência e Assistência Mútua dos Moradores 
do Bairro Fai Chi Kei 

9 Centro de Convívio "Missão Luterana de Hong Kong e Macau/Centro de Terceira Idade Yan Kei" 

10 Centro de Convívio da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores do Patane 

11 Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos da Associação dos Moradores da Zona Sul de Macau 

12 Centro de Convívio da Obra das Mães 

13 Centro de Convívio da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores de Mong-Há 

14 
Centro de Convívio de Associação de Beneficência e Assistência Mútua dos Moradores do Bairro do 
Antigo Hipódromo, Bairro Areia Preta e Iao Hon 

15 
Centro de Convívio da Associação de Beneficência e Assistência Mútua dos Moradores do Bairro Artur 
Tamagnini Barbosa 

16 Centro de Convívio da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores do Sam Pá Mun 

17 Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos da União Geral das Associações dos Moradores de Macau 

18 Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos da Associação dos Residentes do Bairro da Praia do Manduco 

19 Centro de Convívio da Associação dos Habitantes das Ilhas Kuan Iek 

20 Centro de Dia “Chong Pak Chi Ká” 

21 Centro de Dia de Mong-Há da Federação das Associações dos Operários de Macau 

22 Centro de Dia da Ilha Verde da Cáritas de Macau 

23 Centro de Cuidados Especiais Rejuvenescer 

24 Centro I Chon da União Geral das Associações dos Moradores de Macau 

25 Centro das Idosas da Associação Geral das Mulheres de Macau 

26 Centro Diurno Prazer para Idosos da Associação Geral das Mulheres de Macau 

27 Centro de Actividades Idosos de "Tung Sin Tong" 

  
  

Serviço de teleassistência 

1 Centro de Serviços de Teleassistência “Peng On Tung” 
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Serviço de Reabilitação
Lar de Pessoas Deficientes 

1 Residência Temporária de Mong - Há 

2 Centro de Santa Lúcia 

3 Centro de Santa Margarita 

4 Lar de Nossa Senhora da Penha 

5 Lar São Luís Gonzaga 

6 Lar da Alegria da Secção de Serviço Social da Igreja Metodista de Macau 

7 “Casa Luz da Estrela”da Associação dos Encarregados e Familiares dos Deficientes Mentais de Macau 

8 Lar – A Baía do Sol da Secção de Serviço Social da Igreja Metodista de Macau5 

9 Programa de Auxílio — Residencial Apoio Feliz 6  

    

Centro de Dia 

1 Centro de Apoio Social para Surdos 

2 Centro “A Madrugada” 

3 Centro de Dia “Alvorada” 

4 Centro de Apoio Vocacional  

5 Centro de Reabilitação de Cegos 

6 Centro Kai Hong 

7 Centro Hong Ieng da Associação de Reabilitação “Fu Hong” de Macau 

8 Centro I Lok da Associação de Reabilitação “Fu Hong” de Macau 

9 Posto de Serviços para a Saúde Física e Mental – “Generosidade e Alegria”7 

    

Oficina de Trabalho Protegido 

1 Centro Lustroso 

2 Centro Pou Choi da Associação de Reabilitação “Fu Hong” de Macau 

 

  5.  O Lar – A Baía do Sol da Secção de Serviço Social da Igreja Metodista de Macau entrou em funcionamento em Março de 2016. 
  6.  O Programa de Auxílio — Residencial Apoio Feliz foi lançado em Abril de 2016. 
  7.  O Posto de Serviços para a Saúde Física e Mental – “Generosidade e Alegria” entrou em funcionamento em Dezembro de 2016. 
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8. A partir de Agosto de 2016, o Centro de Formação Profissional e de Estimulação do Desenvolvimento dos Deficientes Mentais de Macau Special Olympics e o Centro de Apoio ao 
Emprego para Deficientes Mentais de Macau Special Olympics foram fundidos no Centro de Serviços Complexos “Ngai Zeon”. 

9. Igual a nota 8.

10. O Posto de fornecimento de artigos de uso diário da Cáritas encerrou a sua actividade em Setembro de 2016.

11.O Centro de Serviços Complexos “Ngai Zeon” entrou em funcionamento em Agosto de 2016.

Centro de Formação Profissional 

1 
Centro de Formação Profissional e de Estimulação do Desenvolvimento dos Deficientes Mentais de 
Macau Special Olympics8 

2 Loja do Canto (Centro da Formação Profissional) 

3 Centro de Apoio ao Emprego para Deficientes Mentais de Macau Special Olympics 9 

4 Casa de Petisco “Sam Meng Chi” 

5 Posto de fornecimento de artigos de uso diário da Cáritas 10 

6 Casa do Arco-Íris Esplendoroso 
 

Serviços Gerais de Reabilitação 

1 Complexo de Serviços “Hong Lok” 

2 Centro de Serviços Complexos “Ngai Zeon” 11 

      

Centro de Educação/Centro de Pré-escolaridade 

1 Centro de Formação Inicial - Kai Chi 

2 Centro de Educação para Crianças com Problemas de Audição 

3 Centro "O Amanhecer" 

    
Serviço de Autocarro de Reabilitação 

1 Autocarro de Reabilitação de Cáritas 

2 
Cruz Vermelha de Macau — Serviço de Transladação Médica (Macau Red Cross Medical Transfer 
Service) 

    Centro de Avaliação 

1 Centro de Avaliação Geral de Reabilitação 

  

Programa Especial 

1 Programa de Promoção de Saúde Mental dos Jovens «Afecto Juvenil»  

2 Programa de Apoio as Crianças Autistas/Impedimento na Aprendizagem  
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Serviço de Prevenção e Tratamento do Distúrbio do Jogo 

1 Divisão de Prevenção e Tratamento do Jogo Problemático - Casa de Vontade Firme 

2 Centro de Aconselhamento sobre o Jogo e de Apoio à Família de Sheng Kung Hui 

3 Linha aberta de 24 horas para o aconselhamento da problemática do jogo e aconselhamento via internet  

4 Centro de Consulta dos Jogadores de Azar Patológicos Yat On 
6 Confraternidade Evangeistico Industrial de Macau 

7 Macao Casa dos Trabalhadores dos Indústria de Jogo 

8 Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau - Projecto de Jovem Inteligente 

9 
Associação de Juventude Voluntária de Macau － Plano de "Vida de Arco-Íris" para Trabalhadores da 
Indústria do Jogo  

10 Associação dos Jovens Cristãos de Macau - Plano Sensibilizador sobre a Gestão Racional de Recursos Financeiros  

11 Teen Teen Buddies Camp 
 

Serviço de Prevenção e Tratamento do Distúrbio do Jogo
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Serviço de Prevenção da Toxicodependência

Serviço de Prevenção da Toxicodependência 

1 Casa de Educação de Vida Sadia 

2 Associação dos Jovens Cristãos de Macau (tarefas associativas) 

3 Centro Comunitário para Jovens da Associação dos Jovens Cristãos de Macau (YMCA) 

4 Associação dos Jovens Cristãos de Macau  -  Organic Teen  

5 Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau - Be Cool Project 

  
 

Serviço de Reabilitação para os Toxicodependentes 

1 Centro de Serviços de Desintoxicação e Tratamento de Manutenção  

2 Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau (Centro de serviço)12 

    

Lar de Tratamento e Reabilitação da Toxicodependência 

1 Associação Desafio Jovem de Macau (Secção Masculina)  

2 Associação Desafio Jovem de Macau (Secção Feminina) 
3 Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau - Centro de Reabilitação 

4 Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau - Secção Feminina 

5 Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau - Centro de Reabilitação13 

 

Serviço de Desintoxicação Extensivo ao Exterior 

1 Confraternidade Cristã Vida Nova - Secção “Smart Youth”  

2 Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau – Serviço Extensivo ao Exterior 

3 Associação Desafio Jovem Macau — Centro de Apoio à Família 

4 Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau – We Point 14 

    

Serviço de Desabituação Tabágica 

1 Associação de Beneficência Au Hon Sam - Consulta Externa de Desabituação Tabágica 
 

12. A Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau encerrou o funcionamento em Dezembro de 2016. 

13. A Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau - Centro de Reabilitação foi renomeado passando a designer-se Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau – We Point e tendo 
sido suspenso o serviço de internamento em Julho de 2016. Nos meses de Julho e Agosto, foi reconvertido de forma experimental para prestar os serviços de suspensão da 
execução da pena, aconselhamento de desintoxicação de adultos, acompanhamento de apoio aos familiares e os serviços extensivos ao exterior, tendo sido oficialmente 
reconvertido. 

14.  Igual à nota 13.
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Serviço de Reinserção Social
Serviço de Residência Temporária dos Reabilitados 

1 Lar de Acolhimento Temporário 

  
Serviço de Residência Temporária dos Jovens Infractores  

1 Centro de Acolhimento de Jovens Infractores Lai Cheng 

2 Centro de Acolhimento de Jovens Infractoras Lai San 
 

Anexo 1

72



Associações, equipamentos sociais e projectos 
subsidiados regularmente pelo Instituto de Acção
Social em 2016    

Âmbito de serviços Total 
Associações de Solidariedade Social 43 
Serviços Familiares e Comunitários 35 
Serviços para Crianças e Jovens 54 
Serviços para Idosos 52 
Serviços de Reabilitação 38 
Serviços de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência e 
Distúrbio do Vício do Jogo  

19 

Serviços de Reinserção Social 1 
Total 242 
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www.ias.gov.mo

“你我同行義工計劃”及
“有為青年計劃”嘉許禮
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