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Prefácio
Em resposta à propagação global da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, em 
2020, o Instituto de Acção Social (adiante designado por “IAS”) tem vindo a actuar em estreita 
colaboração com o sector de serviço social, com vista, por um lado, a cuidar de diferentes grupos 
da comunidade, especialmente apoiar os grupos vulneráveis a aliviar os transtornos provocados 
pela epidemia e, por outro lado, a ajudar o Governo da RAEM na implementação das medidas de 
prevenção de calamidade e de abrigo em caso de perigos. É de salientar que, durante este ano 
tão difícil, seria impossível alcançar os resultados notáveis sem o apoio e a cooperação de todos 
os sectores da sociedade, sobretudo na implementação das medidas de combate à Covid-19 
definidas pelo Governo da RAEM.

Para além das acções antiepidémicas, em 2020, os trabalhos realizados pelo IAS centraram-se nos 
seguintes aspectos:

No que diz respeito aos serviços de assistência social, além de ter aumentado 2,84% em relação 
ao risco social no início de 2020, foram atribuídos adicionalmente dois meses de apoio pecuniário 
destinado às famílias beneficiárias para ajudá-las a fazer face aos custos adicionais causados 
pela epidemia. No que respeita aos serviços de apoio às mulheres e crianças, continuaram-se 
a implementar as medidas de curto prazo dos Objectivos do Desenvolvimento das Mulheres de 
Macau (2019-2021), tendo sido desenvolvidas 6 medidas em 2020; de acordo com o Plano de 
Desenvolvimento dos Serviços das Creches, foram ajustadas as vagas disponíveis para turmas em 
regime de tempo inteiro e turmas em regime de tempo parcial nas creches subsidiadas.

Relativamente à resposta ao envelhecimento demográfico e ao apoio às pessoas com deficiência, 
foram implementadas todas as medidas de médio prazo do Plano Decenal de Acção para os 
Serviços de Apoio a Idosos (2016-2025) e do Planeamento dos Serviços de Reabilitação da 
Região Administrativa Especial de Macau para o Próximo Decénio (2016–2025), tendo ainda sido 
desenvolvidos os trabalhos preparatórios para a avaliação de médio prazo. Adicionalmente, 
foram promovidos activamente os trabalhos preparatórios para a construção dos apartamentos 
para idosos, esperando-se que a construção de todo o edifício fique concluída em 2023. Ao 
mesmo tempo, foram criados na Taipa dois centros diurnos de cuidados para idosos, podendo 
esses disponibilizar serviços para mais de 320 idosos. Foi lançado o Projecto-Piloto do Subsídio 
para Cuidadores, com vista a prestar apoio às pessoas com deficiência intelectual grave e 
profunda, assim como às famílias com pessoas acamadas e incapazes de cuidar de si; através de 
vários canais, foram desenvolvidas acções de promoção do Plano de Comunidade Inclusiva e sem 
Barreiras e das Normas Arquitectónicas para a Concepção de Design Universal e Livre de Barreiras 
na RAEM.
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Hon Wai

Quanto à prevenção e tratamento do abuso de drogas e da dependência de jogo, continuou-se a 
expandir a rede de educação para a prevenção contra os distúrbios provocados pela dependência 
do jogo e a prevenção do abuso de drogas, assim como reforçar o apoio comunitário; a fim de 
celebrar o 20.º aniversário da implementação do Curso de Educação da Vida Sadia em Macau, 
foi realizada uma série de actividades para divulgar a prevenção do abuso de drogas junto do 
público. No tocante aos serviços de reinserção social, foram criados três cursos e actividades 
correcionais e complementares, de modo a permitir aos destinatários receber uma diversidade 
de educação e correcção e ajudá-los a melhorar a sua capacidade cognitiva e consciência de 
cumprimento da lei, construindo assim um estilo de vida positivo.

Com a entrada em vigor da Lei n.º 5/2019- Regime da Qualificação Profissional dos 
Assistentes Sociais em 2 de Abril de 2020, foram já desenvolvidos os trabalhos respeitantes ao 
reconhecimento e ao pedido de registo da qualificação profissional. A implementação do Regime 
da Qualificação Profissional dos Assistentes Sociais pode assegurar e elevar, de forma global, a 
qualificação e a competência profissional dos assistentes sociais. 

No futuro, o IAS continuará a envidar todos os esforços para desenvolver colaborações com os 
equipamentos sociais, com vista a aperfeiçoar activamente os serviços sociais e elevar o bem-
estar dos cidadãos.
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1.    Situação Geral dos Serviços Sociais em Macau
As políticas de serviços sociais lançadas pelo Governo da RAEM são desenvolvidas, 
principalmente, por meio de uma estreita colaboração com as instituições de serviço 
social, tendo por objectivo, através da prestação de serviços necessários e pragmáticos, 
resolver problemas individuais, familiares e sociais, melhorar a qualidade de vida dos 
cidadãos e construir conjuntamente uma sociedade harmoniosa e feliz.

O Instituto de Acção Social (doravante “IAS”) é uma instituição pública cujas atribuições 
consistem em colaborar na definição, organização, coordenação, dinamização e execução 
da política de acção social da RAEM, prestando serviços de assistência a indivíduos e 
famílias, a crianças e jovens, aos idosos, de reabilitação, de prevenção e tratamento 
da toxicodependência, a dependência do jogo e a reinserção social. O IAS dispõe de 
12 instalações de serviço social que podem disponibilizar serviços directamente aos 
cidadãos, incluindo Centros de Acção Social, Centro de Sinistrados, Centro de Avaliação 
Geral de Reabilitação, Centro de Tratamento por Medicamentos (Metadona), Casa de 
Educação de Vida Sadia e Divisão de Prevenção e Tratamento do Jogo Problemático - 
Casa de Vontade Firme (serviços de prevenção e tratamento da dependência do jogo).

Em 2020, o IAS investiu, na área de serviços sociais, um total de mais de 2,9 mil milhões 
de patacas, o que representa uma taxa de crescimento de cerca de 5% face ao ano 
anterior. As despesas englobaram os diversos apoios financeiros, subsídios e pensões 
etc.. Salienta-se que o apoio financeiro a instituições de serviço social ultrapassou 1,5 mil 
milhões de patacas.

Em resposta ao desenvolvimento global da sociedade de Macau, às Linhas de Acção 
Governativa do Governo e aos objectivos políticos definidos pelo Plano Quinquenal 
de Desenvolvimento do Governo da RAEM (2016-2020), o IAS tem vindo a implementar 
activamente os trabalhos de solidariedade aos grupos vulneráveis e a aperfeiçoar, 
através de planeamento de longo prazo, os vários serviços sociais. A fim de responder 
ao envelhecimento demográfico e ajudar as pessoas com deficiência física e intelectual, 
além de ter sido implementadas todas as medidas de médio prazo do Plano Decenal 
de Acção para os Serviços de Apoio a Idoso 2016-2025 e do Planeamento dos Serviços 
de Reabilitação para o Próximo Decénio 2016-2025, foram desenvolvidos os trabalhos 
preparativos destinados à avaliação de médio prazo. Relativamente aos assuntos 
das mulheres e crianças, foram implementadas, de forma ordenada, as medidas de 
curto prazo definidas pelo Plano de Desenvolvimento dos Serviços de Creches e pelos 
Objectivos do Desenvolvimento das Mulheres de Macau.
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Conselho de Acção Social
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2.    Conselho de Serviços Sociais
A fim de escutar plenamente as opiniões sociais e profissionais, bem como fazer com 
que a elaboração 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.

2.1  Conselho de Acção Social
Em 2020, o Conselho de Acção Social realizou três sessões plenárias, as quais consistiram 
principalmente na revisão da Regulamentação Interna de Funcionamento do Conselho de 
Acção Social, na apresentação da implementação do Regime da Qualificação Profissional 
dos Assistentes Sociais, na apresentação das medidas de apoio no âmbito de serviço social 
em resposta à pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, na apresentação dos 
trabalhos realizados pelo IAS em relação à prevenção de calamidades e ao abrigo em casos 
de perigo, na apreciação de quatro requerimentos de reconhecimento da pessoa colectiva 
e cinco requerimentos de renovação de reconhecimento, tendo concluído ainda uma nova 
eleição dos vogais do Conselho de Acção Social.
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2.2  Comissão para os Assuntos do Cidadão Sénior
Em 2020, a Comissão para os Assuntos do Cidadão Sénior realizou duas sessões, as quais 
consistiram principalmente na apresentação do relatório de avaliação de 2019 em relação 
ao Plano Decenal de Acção para os Serviços de Apoio a Idosos 2016-2025, apresentação dos 
trabalhos de avaliação do médio prazo e do planeamento futuro, introdução e discussão 
das ideias preliminares sobre apartamentos para idosos, partilha e troca de experiências 
sobre os trabalhos de apoio a idosos em resposta à pneumonia causada pelo novo tipo 
de coronavírus, apresentação dos trabalhos realizados pelos centros de acolhimento 
de emergência, apresentação do resultado e das sugestões em relação ao Estudo sobre 
a Situação de Vida dos Idosos e a Procura dos Serviços de Cuidados a Longo Prazo na 
RAEM, introdução da situação de desenvolvimento e de prestação de serviços em relação 
ao Programa de Alojamento Provisório em Lar de Idosos, apresentação do Regime de 
Optimização e Avaliação da Qualidade dos Serviços de Lares e do respectivo resultado 
de implementação. Relativamente a esses assuntos, foram ouvidas como referência as 
opiniões proferidas pelos vogais para a melhoria das políticas e dos serviços destinados aos 
idosos de Macau.

Comissão para os Assuntos do Cidadão Sénior

2020
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2.3  Comissão para os Assuntos de Reabilitação
Em 2020, foram realizadas duas sessões pela Comissão para os Assuntos de Reabilitação. 
Durantes as sessões plenárias, os vogais discutiram, de forma abrangente e aprofundada, 
as questões de reabilitação que interessam a toda a sociedade, tendo proposto 
igualmente muitas opiniões valiosas para vários aspectos, incluindo a implementação 
das medidas de médio prazo do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o 
Próximo Decénio (2016–2025) e o planeamento dos trabalhos para os próximos dois 
anos, a inclusão das pessoas portadoras de deficiência na redução e gestão dos riscos 
de desastres com recurso à tecnologia da informação, a implementação do Plano do 
Subsídio Complementar aos Rendimentos do Trabalho para Trabalhadores Portadores 
de Deficiência, a revisão do regulamento administrativo- Regime do Ensino Especial e a 
Rede de Informação sobre Serviços de Reabilitação, entre outros. Além disso, o Grupo de 
Trabalho para os Assuntos de Acessibilidade continuou sua estreita colaboração com o 
Governo da RAEM, tendo apresentado várias opiniões úteis e pragmáticas para a melhoria 
das instalações de acessibilidade.

Comissão para os Assuntos de Reabilitação
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2.4  Comissão de Luta contra a Droga
Em 2020, a Comissão de Luta contra a Droga, também se reuniu duas vezes, tendo 
essas sessões centrado, sobretudo, na apresentação dos dados recentes relativos à 
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 
entre os Jovens e do Grupo de Trabalho para a Execução e Acompanhamento da Lei de 
Combate à Droga, e na apresentação dos projectos de resolução importantes da 63.ª 
Sessão da Comissão de Estupefacientes das Nações Unidas e da situação de coordenação 
dos trabalhos entre Macau e a Comissão de Estupefacientes. Além disso, foram 
organizadas visitas, para os vogais dos dois grupos de trabalho, a Polícia Judiciária (PJ) e 
ao “Be Cool Project”  da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau.

Comissão de Luta contra a Droga
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2.5  Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças
Em 2020, o Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças também se reuniu 
por duas vezes, tendo essas sessões centrado, sobretudo, na audição dos trabalhos 
respeitantes à implementação da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra as Mulheres e ao planeamento da Convenção sobre 
os Direitos da Criança e do Objectivo do Desenvolvimento das Mulheres de Macau; na 
audição da situação de desenvolvimento dos serviços de apoio social em resposta à 
epidemia e da situação de violência doméstica em Macau e dos respectivos dados; na 
apresentação dos trabalhos realizados pelo Conselho para os Assuntos das Mulheres 
e Crianças; na troca de opiniões em relação às políticas de mulheres e crianças e às 
questões sociais em Macau.

Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças
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2.6  Conselho de Reinserção Social
 

Em 2020, o Conselho de Reinserção Social realizou uma reunião, tendo essa centrado 
principalmente na apresentação dos trabalhos de supervisão e de reinserção social 
realizados em 2019 e actualmente em curso, e na troca de opiniões e discussão em 
relação a vários temas de cooperação em 2021, incluindo: serviços de reabilitação 
transregional na Grande Baía; extensão de público-alvo do relatório anual sobre 
reincidência para utilizadores do Instituto de Menores (IM); desenvolvimento contínuo do 
programa de emprego para reabilitados através de disponibilização de vagas de trabalho 
mais diversificadas.

Conselho de Reinserção Social
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II.
Retrospectiva dos 
Trabalhos do Ano
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1.    Serviços de Apoio a Indivíduos e Famílias
O IAS criou quatro Centros de Acção Social e uma Sucursal do Centro de Acção Social 
em diferentes zonas de Macau, com vista a disponibilizar serviços gerais a indivíduos 
ou famílias que se encontram em dificuldades, incluindo aconselhamento individual 
e familiar, apoio financeiro, serviço de apoio de 24 horas, apoio em caso de sinistro, 
encaminhamento, consulta jurídica, etc.. Ao mesmo tempo, os centros acima referidos, 
além de poderem prestar o tratamento de casos e diversos tipos de assistências 
necessárias às pessoas que sofrem de violência doméstica, são ainda responsáveis pela 
emissão de pensões e subsídios, incluindo subsídio para idosos e subsídio de invalidez.

No que diz respeito aos serviços familiares e comunitários, existiam 36 instalações de 
serviços sociais/projectos a receber o apoio financeiro regular do IAS, incluindo centros 
integrados de serviços de família e comunidade, centros comunitários, serviços de auxílio 
comunitário, centros de abrigo e acolhimento temporário, entre outros. No total, atribuiu-
se apoio financeiro para 368 funcionários num montante total de cerca de 147 milhões de 
patacas.

1.1  Trabalhos Prioritários do Ano
1.1.1  Optimização constante dos serviços acessíveis aos 

cidadãos e atenção prestada às necessidades dos 
cidadãos durante a epidemia   

    
1.1.1.1 Entrada em funcionamento dos serviços de pedido de atribuição 

do subsídio para idosos na “Conta Única de Acesso Comum aos 
Serviços Públicos da RAEM”
Com a entrada em vigor da Governação Electrónica, os serviços de pedido de 
atribuição do subsídio para idosos começaram, a partir de Novembro de 2020, a 
ser disponibilizados através da plataforma e aplicação móvel “Acesso Comum 
aos Serviços Públicos da RAEM”, com vista a facilitar o tratamento online  
das respectivas formalidades para os beneficiários e aumentar a eficiência da 
administração. Através da conta individual de Acesso Comum, os requerentes 
podem tratar de vários serviços, tais como apresentar novos pedidos, reclamar 
subsídio para idosos do ano anterior, actualizar os dados pessoais e cancelar os 
pedidos, podendo usufruir da facilidade dos serviços online .

1.1.1.2  Atribuição adicional de apoio financeiro

Em resposta à pneumonia causada pelo novo t ipo de coronavírus, 
especialmente tendo em conta que os beneficiários/as famílias que recebem 
apoio pecuniário se encontram economicamente numa situação vulnerável 
em relação aos recursos sociais e necessitam de apoio adicional para fazer 
face a acontecimentos de saúde pública, em Março e Setembro de 2020, foram 
atribuídas, adicionalmente, por duas vezes o apoio pecuniário, num montante 
total de mais de 32 milhões de patacas, destinados a 5.925 famílias e 9.386 
pessoas.

2020
Relatório de Actividades do 
Instituto de Acção Social 

Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

12



1.1.1.3  Prestação de diversidade de apoio psicológico

Durante o período da pandemia, o Governo da RAEM tem vindo a lançar 
apelos a uma redução de aglomeração de pessoas, motivo pelo qual, além de 
serviços de alojamento e linhas de emergência, foram suspensos os serviços 
nos centros diurnos familiares/comunitários no primeiro semestre do ano. 
No entanto, tendo em conta que os indivíduos e as famílias são suscetíveis de 
sofrer stress emocional, tensão familiar e alienação comunitária, com base no 
conceito de acção preventiva terciária (i.e., prevenção, assistência e reparação), 
foi promovida a prestação de serviços em instituições de serviços familiares e 
comunitários através de vários canais, incluindo: publicação de informações 
psico-educativas, artigos, imagens e vídeos referentes à alegria familiar, alívio 
de stress devido à educação dos filhos, pensamento positivo etc.. Ao mesmo 
tempo, mediante várias formas, incluindo serviços telefónicos e serviços online 
(tais como aplicações de videochamadas e comunicação social), os centros 
prestaram diversos apoios às pessoas em dificuldades emocionais, incluindo 
acompanhamento de informação, gestão de crise e aconselhamento etc..

2020
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1.2  Serviços Principais
 1.2.1 Em articulação com a política antiepidémica do 

Governo da RAEM, prestação de apoio contínuo às 
pessoas e às famílias vulneráveis

 1.2.1.1 Situação de prestação de apoio às pessoas e às famílias 
vulneráveis e no limiar da pobreza em 2020

1.2.1.1.1 Serviços de apoio financeiro e apoio ao emprego
Em 2020, um total de 5.127 pessoas provenientes de 3.364 agregados 
familiares receberam apoio financeiro regular do IAS. A fim de reforçar a 
capacidade dos grupos vulneráveis a fazer face à pressão da vida, em Janeiro, 
foi ajustado o risco social de acordo com o mecanismo de ajustamento, tendo 
o montante para um agregado familiar de uma pessoa sido aumentado para 
4.350 patacas e o montante para um agregado familiar com 2 ou mais pessoas 
sido ajustado igualmente em conformidade. Além do apoio financeiro geral, foi 
também prestado apoio financeiro eventual de acordo com as necessidades 
dos requerentes e a urgência dos casos. Em 2020, foram atribuídos apoios 
financeiros eventuais a um total de 151 famílias.

A fim de aumentar a vontade de trabalho dos beneficiários e incentivar 
os mesmos a voltarem ao mercado de trabalho, em conjunto com os 
equipamentos sociais, o IAS continuou a promover o Plano de Apoio 
Comunitário ao Emprego, tendo um total 43 pessoas participado no plano, 
em 2020. Ademais, para encorajar o emprego contínuo dos beneficiários, em 
conjunto com os equipamentos sociais, o IAS continuou a promover o Projecto 
de Serviço sobre Vida Positiva, tendo um total de 11 pessoas sido contratadas 
e beneficiadas do projecto.

1.2.1.1.2 Apoio às famílias no limiar da pobreza
Tendo em conta que algumas famílias com rendimento ligeiramente 
superior ao risco social se encontram ainda sob pressão financeira, em 2020, 
continuaram-se a implementar o Programa de Apoio Alimentar de Curto 
Prazo e o Programa de Inclusão e Harmonia na Comunidade para os três 
tipos de famílias em situação vulnerável. Em 2020, um total de 4.725 pessoas 
beneficiaram do Programa de Apoio Alimentar de Curto Prazo, tendo 13.592 
pessoas/vezes, provenientes de 6.029 famílias em situação vulnerável, 
beneficiado do Programa de Inclusão e Harmonia na Comunidade.

1.2.1.2     Apoio aos trabalhos de Plano de Subsídio de Consumo
Em coordenação com o Plano de Subsídio de Consumo lançado pelo Governo 
da RAEM, através de 34 lares de idosos e de reabilitação, 7 equipas de cuidados 
domiciliários, 81 centros/associações subsidiadas de cuidados diurnos a 
idosos e de reabilitação, 29 centros de serviços familiares e comunitários, 
o IAS deu assistência a um total de 6.452 pessoas idosas e deficientes com 
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1.2.2  Trabalhos respeitantes à Lei de Prevenção e Combate 
à Violência Doméstica (Lei da Violência Doméstica)

 1.2.2.1 Dados do Sistema Central de Registo de Casos de Violência 
Doméstica

Em 2020, o IAS recebeu 2.651 casos de consulta, comunicação/ pedido de 
assistência, mas o número passou a ser de 1.787 depois de eliminados os 
que foram repetidamente participados. Desses últimos, 1.249 foram casos 
relacionados com disputas familiares, conflitos familiares e casos suspeitos 
preliminarmente de violência doméstica; 137 foram casos suspeitos 
preliminarmente de violência doméstica; através da avaliação, confirmaram 
38 como casos suspeitos de violência doméstica, dos quais 23 foram casos de 
violência doméstica entre cônjuges, 10 foram casos de violência doméstica 
contra crianças, 1 caso de violência doméstica contra idosos e 4 casos de 
violência entre familiares.

 1.2.2.2 Optimizações subsequentes ao relatório de avaliação da 
execução da Lei da Violência Doméstica dentro de 3 anos 
desde a sua entrada em vigor

De acordo com a Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, o IAS 
concluiu, em Outubro de 2019, o relatório de avaliação da execução da lei 
dos primeiros três anos. Segundo o relatório, o IAS reconheceu os resultados 
significativos alcançados no combate à violência doméstica nos primeiros três 
anos após a entrada em vigor da Lei da Violência Doméstica, tendo salientado, 
contudo, que o tratamento da violência doméstica precisaria de ser contínuo 
e constantemente melhorado. A fim de melhorar os respectivos trabalhos, 
em 2020, o IAS introduziu a análise de dados dos abusadores no sistema 
de comunicação, optimizou a recolha dos dados para o sistema central de 
registo, tendo elaborado, em coordenação com os Serviços de Saúde (SS) e a 
Polícia Judiciária (PJ), o guia de procedimentos para o tratamento de abuso 
sexual de crianças, com vista a reduzir danos secundários. Relativamente às 
acções de formação sobre prevenção de violência doméstica, foram realizados 
diversos tipos de formação especializada; em resposta ao impacto epidémico, 
foram organizadas duas formações online  de grande escala através de 
vídeo destinados ao pessoal de chefia e da linha frente dos departamentos 
governamentais e equipamento sociais, tendo essas formações sido 
administradas por instrutores locais e centrado na violência doméstica contra 
cônjuges e crianças.

necessidades no tratamento de formalidades respeitantes à inscrição de 
cartões. Em Abril, os centros de acção social do IAS ajudaram 10.288 residentes 
a fazerem inscrições, tendo distribuído cartões de consumo electrónico a 9.049 
residentes.
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1.2.2.3  Promoção contínua dos trabalhos respeitantes à prevenção da 
violência doméstica e harmonia familiar
O IAS tem vindo a empenhar-se em promover, através de vários canais, a 
mensagem de prevenção e combate à violência doméstica. Em 2020, além 
da promoção regular da prevenção da violência doméstica em colaboração 
com diversos equipamentos sociais, o IAS organizou uma série de actividades 
alusivas ao “amor à família”- “Leitura Divertida” em conjunto com a 
Federação das Associações dos Operários de Macau, com vista a sensibilizar o 
público para a prevenção da violência doméstica e, ao mesmo tempo, através 
da leitura familiar, permitir aos membros familiares perceber a importância 
da comunicação, aceitação e compreensão e promover a harmonia familiar. O 
evento contou com a participação de um total de 4.177 famílias.

Sessão de partilha das experiências sobre “Leitura Divertida” 
- Série de actividades alusivas ao “amor à família”
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Reunião conjunta entre IAS, Serviços de Saúde (SS) e Polícia Judiciária (PJ)
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1.2.3 Atenção prestada à saúde mental e promoção da 
solidariedade comunitária
Em 2020, o IAS continuou a realizar uma série de actividades alusivas ao Dia 
Mundial de Prevenção do Suicídio, tendo organizado uma palestra, intitulada 
“incentivar a vida activa”, na internet  e na comunidade, com vista a transmitir 
energia positiva, aumentar a sensibilização do público para os sintomas do 
suicídio, tomar a iniciativa de cuidar das pessoas ao redor e formar activamente 
“guarda-rede de vida” na comunidade. A palestra contou com a participação 
de cerca de 450 pessoas; além disso, pela primeira vez, foi transmitida em directo 
via internet  a “Campanha do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio 910”, que 
contou com a participação de mais de 3.500 pessoas/vezes.

Além disso, mediante a “Rede de cooperação ao nível de zonas”, em conjunto 
com mais de 40 equipamentos sociais, distribuídos em 6 zonas de Macau, foi 
discutida a questão do suicídio, tendo sido estudadas igualmente estratégias 
específicas de resposta, incluindo reforço de serviços da linha aberta de 
divulgação e aconselhamento online , promoção de sensibilização do público 
para a saúde mental e gestão de stress, de modo a promover a prevenção de 
formação de “guarda-rede de vida” através do cuidar activamente das famílias 
vulneráveis e pessoas de alto risco.

Série de actividades alusivas ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio 910 
Campanha do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio 910
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1.2.4 Série de Actividades do "Mês da Família Feliz"
Em resposta ao Dia Internacional das Famílias, em conjunto com 40 instituições de 
serviços sociais, o IAS realizou, entre Maio e Novembro, 32 actividades alusivas ao 
“Mês da Família Feliz”, tendo essas sido realizadas online  devido a epidemia. A fim de 
enfrentar as tensões familiares e emoções estressantes, bem como aumentar a resiliência 
familiar e o apoio social, foram promovidos activamente os elementos de “solidariedade”, 
“gratidão” e “optimismo”, tendo essas actividades atraído a participação de mais de 
400 mil pessoas/vezes.

As actividades temáticas consistiram em: angariação online  de mensagens positivas e 
inspiradoras, interacção com os cidadãos durante o período antiepidémico; promoção da 
importância das relações familiares nas actividades online ; designação de concurso com 
nome de mascote, com vista a não só promover e pôr em prática o elemento de amor 
familiar, como também melhorar as relações familiares e a resiliência familiar; mediante 
as mensagens online  e entrevistas comunitárias, permitir aos cidadãos partilhar as suas 
dificuldades encontradas durante a epidemia e as respectivas interacções familiares, com 
vista a promover uma relação familiar positiva; promoção das cinco línguas do amor, 
com vista a expressar gratidão aos familiares e promover a importância da comunicação 
positiva; através de internet , manifestar gratidão e agradecimento aos familiares durante 
a ocasião festiva, entre outras.

Promoção das cinco línguas do amor 
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1.2.5 Incremento da Consciência de Abrigo em Caso de Perigo e 
Educação Contínua na Comunidade

 1.2.5.1 Participação no Exercício de Tufão “Peixe Cristal 2020”
Em 2020, em conjunto com os serviços públicos competentes, o IAS realizou várias 
acções comunitárias de divulgação e educação para os cidadãos de Macau, tendo 
organizado um total de 2 palestras, que contaram com a participação de cerca de 
1.140 pessoas. Em 27 de Junho, a fim de reforçar os trabalhos de coordenação 
e testar a função de resposta dos centros de acolhimento de emergência, o IAS 
participou no Exercício de Tufão “Peixe Cristal 2020”, o qual contou com a 
participação de 405 cidadãos, tendo sido incorporados igualmente elementos de 
prevenção epidémica, incluindo medição de temperatura, verificação do código 
de saúde e esclarecimento de prevenção epidémica, etc.

Participação dos funcionários do IAS no Exercício de Tufão “Peixe Cristal 2020” 
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1.2.5.2 Realização de Formações de Prevenção de Calamidades e 
Reforço da Eficiência de Centros de Acolhimento de Emergência
O IAS tem vindo a proporcionar várias acções de formação aos trabalhadores 
da linha da frente dos centros de acolhimento de emergência, incluindo 
funcionários  do IAS,  da Direcção dos Ser viços de Educação e  de 
Desenvolvimento da Juventude, dos equipamentos sociais e das escolas. Neste 
ano, foi realizado um total de 17 acções de formação, tendo contado com a 
participação de 475 pessoas.

1.2.5.3 Optimização de directrizes operacionais em centros de 
acolhimento de emergência e aperfeiçoamento de softwares  e 
hardwares
A fim de melhorar as funções dos centros de acolhimento de emergência, 
foram optimizadas várias directrizes operacionais. Continuaram-se a melhorar 
softwares  e hardwares  do “Sistema da Plataforma Digitalizado de Gestão 
Integral dos Centros de Acolhimento de Emergência”, para que o Centro de 
Operações de Protecção Civil pudesse acompanhar as estatísticas, em tempo 
real, dos centros de acolhimento de emergência e fazer uma coordenação 
atempada para aumentar a eficácia do trabalho; continuou-se a trabalhar 
activamente com os equipamentos sociais, de modo a envidar todos os 
esforços para fazer um bom trabalho de alerta precoce de protecção civil e de 
apoio pós-calamidade.

1.2.5.4  Voluntários comunitários para situações de emergência
Para reforçar o apoio social pós-calamidade e ajudar a acelerar a recuperação 
comunitária, o IAS tem vindo a recrutar voluntários comunitários para situações 
de emergência, através de instituições de serviços familiares e comunitários, 
associações e indústria do jogo. Em 2020, um total de 3.666 cidadãos fizeram a 
inscrição para se serem voluntários, incluindo 2.680 voluntários da indústria do 
jogo, 605 voluntários a título individual e 381 voluntários de associações.

A fim de melhorar a familiarização dos serviços públicos, equipamentos 
sociais e indústria do jogo em relação ao respectivo funcionamento, em 12 
de Junho, o IAS realizou um Exercício de Simulacro Teórico para Voluntários 
comunitários para situações de emergência, tendo contado com a participação 
de 50 pessoas provenientes do IAS, da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude, de 6 Complexos de Serviços para a Família e 
Comunidade e de 6 empresas de jogo. O exercício pressupõe que Macau tenha 
sido atingido por uma “storm surge ” em consequência de um supertufão, 
sob a liderança do centro de coordenação geral de voluntários comunitários 
para situações de emergência do IAS e com a coordenação de diversas 
instituições, foram tratados vários incidentes emergentes pós-calamidade sob 
a forma de colaboração a nível de zonas.
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Realização de exercício conjunto de simulacro teórico pelos 
voluntários comunitários para situações de emergência
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Além disso, em conjunto com os equipamentos sociais e as 6 empresas de 
jogo, o IAS realizou ainda 36 acções de formação destinadas aos voluntários 
comunitários para situações de emergência, tendo essas actividades contado 
com a participação de 1.299 pessoas. As acções de formação consistiram 
principalmente na apresentação de origem e finalidade do projecto, sistema 
de protecção civil e distribuição de trabalho departamental, apoio ao nível 
de zonas e instituição de coordenação, conteúdo de trabalho dos diferentes 
cargos, comunicação e reunião de voluntários, definição e atitude de 
voluntários e as respectivas observações e garantias, etc.
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2.  Serviço de Apoio a Crianças e Jovens
Em 2020, contavam-se 66 creches em Macau, das quais 41 recebiam apoio financeiro 
regular do IAS e disponibilizavam 8.150 vagas, representavam cerca de 80% do número 
total de vagas (10.138 vagas). Além disso, existem ainda 9 lares de crianças e jovens a 
disponibilizar serviços de alojamento, treinamento e cuidados destinados a crianças e 
jovens que atravessam uma situação de dificuldade ou carecem de cuidados adequados 
devido a vários problemas individuais, familiares e sociais.

No âmbito de crianças e jovens, existem 61 instalações de serviços sociais/projectos a 
receber o apoio financeiro regular do IAS, incluindo creches, lares de crianças e jovens, 
centros de apoio à juventude e família, equipas de intervenção comunitária e planos 
especiais para jovens. Neste âmbito, foi disponibilizado apoio financeiro para 1.424 
pessoas num montante total de cerca de 422 milhões de patacas.

2.1  Trabalhos Prioritários do Ano
2.1.1 Ajustamento de vagas disponíveis, entre turmas em 

regime de tempo inteiro e turmas em regime de 
tempo parcial, em creches subsidiadas

 Relativamente às turmas em regime de tempo inteiro e turmas em regime de 
tempo parcial em creches subsidiadas, pretendeu-se ajustar a proporção de 
70:30 para 85:15, tendo já o objectivo sido alcançado em Agosto de 2020. Quanto 
ao número total de vagas fornecidas às crianças com idade igual ou superior 
a dois anos por turmas em regime de tempo parcial, pretendeu-se ajustar a 
proporção de 38% para 25%, tendo o objectivo sido alcançado em Dezembro de 
2020.

 2.1.2  Plano de Avaliação dos Serviços das Creches
 O IAS tem promovido a implementação de autoavaliação anual em 41 creches 

subsidiadas, com vista a rever e melhorar constantemente a qualidade dos 
respectivos serviços. Além disso, o IAS encomendou à Universidade de Macau a 
constituição de uma equipa de especialistas para realizar, in loco , uma avaliação 
objectiva em relação aos serviços prestados em 3 creches subsidiadas, de modo 
a não só verificar os resultados de autoavaliação e dar opiniões profissionais 
através de avaliações feitas por especialistas externos, como também apoiar as 
creches em causa a procederam a optimizações profundas e significativas.
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Avaliação dos Serviços das Creches

2.2  Serviços Principais
 2.2.1 Série de Actividades Promocionais sobre o Cumprimento 

da Convenção sobre os Direitos da Criança
 O IAS tem vindo a promover a Convenção sobre os Direitos da Criança através 

de vários canais, com vista a aumentar a consciência pública em relação aos 
direitos da criança. Para efeito, em Junho de 2020, foi realizado o “Concurso de 
Fotografia sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança”, com o tema “Brincar 
com os filhos e partilhar momentos agradáveis”, de modo a permitir que se 
aumente, na sociedade, o conhecimento sobre a importância da presença dos 
pais nos momentos de lazer e de divertimento das crianças; em 1 de Junho, 
Dia das Crianças, o IAS enviou saudações e prendas às crianças internadas no 
Centro Hospitalar de Conde São Januário e no Hospital Kiang Wu, para que elas 
pudessem sentir-se carinho e celebrar o evento de forma alegre.
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 2.2.3 Situação de serviços prestados em Centro Familiar

O Centro Familiar da Creche Diocesana Helen Liang concluiu o plano piloto de 
três anos, em Agosto de 2020, tendo entrado oficialmente em funcionamento 
em Setembro de 2020. De acordo com a experiência de utilização dos serviços 
durante o período do plano piloto, foram ajustados oportunamente alguns 
indicadores dos serviços, incluindo horário e sessões de funcionamento, o 
número de vezes de serviços extensivos ao exterior e acções de formação a 
cuidadores. O IAS continuará a rever os serviços prestados pelo centro familiar e 
a fazer ajustamentos atempados de acordo com as necessidades.

2.2.2 Regime de Admissão Prioritária para as Crianças de 
Famílias em Situação Vulnerável

A partir de 2018, o IAS introduziu o regime de admissão prioritária para as 
crianças de famílias em situação vulnerável, com vista a disponibilizar, com 
prioridade, serviços de turmas de dia inteiro prestados pelas creches subsidiadas 
às crianças com idade inferior a 3 anos, provenientes de famílias em situação 
vulnerável (e.g. famílias monoparentais, famílias com doentes crónicos ou 
com deficientes) e famílias economicamente carenciadas. Em 2020, além dos 
requisitos originalmente existentes, foram acrescentados os agregados familiares 
que beneficiam do subsídio regular do IAS como beneficiários, tendo o presente 
regime de admissão passado a ser incorporado como um regime regular. Nesse 
ano, foram recebidos 26 requerimentos, 23 dos quais reuniam os requisitos 
necessários. Mediante o regime, no total, foram admitidas 24 crianças em creches 
subsidiadas.  

Cerimónia de Entrega de Prémios do Concurso de Fotografia sobre a 
“Convenção sobre os Direitos da Criança”
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 2.2.4 Regime de Protecção Social
Em 2020, o IAS prestou assistências ao Tribunal Judicial de Base e do Ministério 
Público a um total de 307 casos, disponibilizando essencialmente apoio no 
âmbito do regime de protecção social, aquando do exercício de jurisdição pelo 
Tribunal, em relação a menores. Os casos englobavam o exercício e a regulação 
de poder paternal e tutela, especialmente em relação às crianças com idade 
inferior a 12 anos que praticaram condutas infractoras e com distúrbios de 
crescimento ou de inadaptação social, por exemplo, crianças abandonadas, 
desamparadas e extremamente inadaptadas à disciplina ou vida social.

Tabela 1: Situação de Prestação de Assistência junto do Tribunal Judicial de Base e Ministério Público

Tipo de Caso N° de casos

Tutela 18

Poder paternal 105

Averiguação da paternidade 5

Casos respeitantes ao risco ou à inadaptação da vida social 107

Acção de divórcio /Alimentação 44

Pedido de adopção de menores indicados pelo IAS 7

Pedido de adopção de menores definidos 3

Pedido de adopção no Interior da China 1

Adopção exterior 1

Acompanhamento de crianças abandonadas 12

Consulta 1

Comunicação de Internamento 5

Outros 17

Total 326

Número total de casos 307*

Instalações no Centro Familiar

*Não são calculados os 19 casos repetidos

2020
Relatório de Actividades do 
Instituto de Acção Social 

Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

25



 2.2.5 Outros serviços de casos
Outros serviços de casos consistiram principalmente no encaminhamento 
especial para a admissão nas creches e alojamentos e cuidados às crianças 
e jovens. Em 2020, foram tratados 49 casos relacionados com os serviços de 
creches, os quais envolveram um total de 55 utentes; quanto aos serviços de 
alojamento e cuidados atribuídos às crianças e jovens, foram tratados 174 casos 
que envolveram um total de 227 utentes.

*Não são calculados os casos que repetidos nas categorias de "N.° de casos/vezes" e "Pessoas/vezes"
 

Tabela 2: Casos referentes ao encaminhamento especial para a admissão nas creches

Tabela 3: Casos de alojamentos e cuidados atribuídos às crianças e jovens

Tipo de Caso N.° de casos/vezes Pessoas/vezes

Casos referentes ao encaminhamento especial para a admissão nas creches 49 55

Tipo de Caso N.° de casos/vezes Pessoas/vezes

Encaminhamento para serviços de alojamento e cuidados 31 36

Acompanhamento das crianças dos lares 177 220

Tutela sobre alojamento e cuidados atribuídos às crianças e jovens 2 2

Transferência para outros lares 3 3

Saída dos lares 49 55

Colocação em famílias de acolhimento 0 0

Saída de famílias de acolhimento 1 1

Outros 1 1

Número total casos/pessoas/vezes 264 318

Número total de casos/ número de pessoas* 174 227
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3.  Serviço de Apoio a Idosos
Em 2020, o IAS, através de apoio técnico-financeiro, continuou a dar assistência as 
associações e organizações particulares a criarem instalações de serviços sociais e a 
promoverem serviços de auxílio comunitário, de modo a melhorar a qualidade dos 
serviços e prestar serviços adequados aos idosos com necessidades, permitindo-lhes 
assim poder viver uma vida feliz durante sua idade avançada. Em 2020, foi proporcionado 
aos idosos com saúde debilitada um total de 2.500 vagas em lares.

No que diz respeito aos serviços de apoio a idosos, existiam 58 instalações de serviços 
sociais/projectos a receber o apoio financeiro regular do IAS, incluindo lar de idosos, 
centro de convívio, centro diurno, centro de cuidados diurnos, centro de serviços 
integrados, serviços de cuidado e apoio domiciliário, serviços de apoio a idosos isolados, 
programa de apoio aos idosos isolados, serviços domiciliários e serviço urgente 
de teleassistência ao ar livre, etc. No total, foi concedido financiamento para 1.304 
funcionários, com um montante total de cerca de 412 milhões de patacas.

3.1  Trabalhos Prioritários do Ano
 3.1.1 Implementação do Plano Decenal de Acção para os 

Serviços de Apoio a Idosos 2016-2025
 Até 31 de Dezembro de 2020, foram concluídas integralmente as 141 medidas 

de médio prazo do plano de acção, tendo alcançado os seguintes resultados: 
realização da Avaliação da Condição Física da População de Macau em 2020; 
criação de dois centros de dia para idosos; inauguração do Complexo de 
Serviços de Apoio ao Cidadão Sénior na Praia do Manduco; lançamento do 
Plano Piloto de Subsídio a Cuidadores, etc.. Ao mesmo tempo, de acordo com 
o mecanismo de avaliação, o grupo director acompanhou vários trabalhos da 
avaliação de médio prazo.

Primeira Reunião do Grupo Director Interdepartamental do 
Mecanismo de Protecção dos Idosos em 2020 
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Plano de Atribuição de Prémios aos Melhores Trabalhadores Idosos e às 
Entidades Empregadoras de Idosos com Talento

3.2  Serviços Principais
 3.2.1 Plano de Atribuição de Prémios aos Melhores 

Trabalhadores Idosos e às Entidades Empregadoras 
de Idosos com Talento

 A fim de enaltecer o excelente desempenho dos idosos de diferentes postos 
de trabalho bem como elogiar publicamente as empresas, instituições ou 
unidades empregadoras destes trabalhadores, estimulando assim os sectores 
sociais a apreciar e a reconhecer a capacidade de trabalho dos idosos e a 
proporcionar-lhes mais oportunidades de trabalho, o IAS e a Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e o Fundo de Segurança Social 
(FSS) organizaram conjuntamente o “Plano de Atribuição de Prémios aos 
Melhores Trabalhadores Idosos e às Entidades Empregadoras de Idosos com 
Talento”, tendo sido premiados 52 estabelecimentos comerciais e 10 melhores 
trabalhadores idosos, seleccionados de entre 254 trabalhadores idosos 
candidatos através de avaliação de dados e entrevistas.
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 3.2.2 Dia do Idoso na RAEM - Concurso de Filmagem sobre 
“Os Meus Momentos Felizes com os Idosos”

 Para celebrar o Dia do Idoso na RAEM 2020 e encorajar os cidadãos a prestarem 
mais atenção aos membros idosos das suas famílias, o IAS realizou, em Outubro, 
um concurso de filmagem sobre “Os Meus Momentos Felizes com os Idosos”, 
de modo a expressar o carinho e o amor pelos idosos, tendo este concurso 
contado com um total de 249 participantes.

 3.2.3 Entrada em Funcionamento do Centro Ji Cing do Povo 
e do Centro para Idosos Iat Seng da Taipa da União 
Geral das Associações dos Moradores de Macau 

 O Centro Ji Cing do Povo (sita na Rua do Delegado) e o Centro para Idosos Iat 
Seng da Taipa da União Geral das Associações dos Moradores de Macau (sita 
na Estrada Nordeste da Taipa, Habitação Social, Edifício Iat Seng) entraram 
em funcionamento e disponibilizavam um total de 325 vagas. Os dois centros 
disponibilizam principalmente serviços recreativos e culturais, cursos de 
interesse, trabalhos voluntários e actividades de convívio, de modo a enriquecer 
a vida dos idosos nos respectivos bairros.

 3.2.4 Jogo online  de perguntas e respostas com prémios 
subordinado à comunidade amiga das pessoas com 
demência de Macau

 Entre 21 de Setembro e 16 de Outubro, o IAS e os Serviços de Saúde (SS) 
realizaram conjuntamente o “Jogo online  de perguntas e respostas com 
prémios subordinado à comunidade amiga das pessoas com demência de 
Macau”, por forma a promover a mensagem de demência junto do público e 
aprofundar os seus conhecimentos em relação à comunidade das pessoas com 
demência. O evento contou com a participação de 1.518 cidadãos.
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4. Serviço de Reabilitação
 Em 2020, existiam em Macau 12 lares de reabilitação destinados à prestação de 

serviços de alojamento, cuidado e capacitação e treino diário para as pessoas com 
deficiência intelectual e reabilitados da doença mental. Além disso, encontravam-se em 
funcionamento vários centros de serviços diurnos, centros de reabilitação profissional, 
centros de serviços de intervenção precoce, centros de serviços integrados e serviços 
de transporte adaptado disponibilizados aos deficientes com diferentes necessidades, 
serviços de treino diário e capacitação para uma vida independente, tratamento de 
reabilitação, formação de habilidades profissionais, treino precoce, assistência familiar, 
actividades sociais e recreativas, e assistência na deslocação, etc. Essas instalações têm 
capacidade para disponibilizar um total de 913 vagas em serviços com alojamento e 2.031 
vagas para serviços sem alojamento.

 No que diz respeito aos serviços de reabilitação, existiam 37 instalações de serviços 
sociais/projectos com apoio financeiro regular do IAS, incluindo lares de alojamento, 
centros de dia, oficinas de trabalho protegido, centros de formação profissional, centro de 
serviços integrados e autocarro de reabilitação etc. No total, foi concedido financiamento 
para 897 funcionários num montante total de cerca de 316 milhões de patacas.

4.1   Trabalhos Prioritários do Ano
 4.1.1 Plano Piloto de Subsídio a Cuidadores

 As candidaturas para o Plano Piloto de Subsídio a Cuidadores começaram a ser 
apresentadas entre 9 de Novembro de 2020 e 30 de Novembro de 2021, devendo 
o plano ser implementado entre Dezembro de 2020 e Novembro de 2021. Os 
subsídios são atribuídos às pessoas cuidadas, incluindo os indivíduos com 
deficiência intelectual grave e profunda (incluindo aqueles sem classificação) 
e a aqueles que se encontram permanentemente acamados e incapacitados 
de realizar acções de sentar e levantar sem auxílio. Relativamente aos 
requerimentos, o IAS procederá à avaliação das candidaturas em três vertentes: 
habilitação básica, situação económica e grau de deficiência de capacidade 
de auto-atendimento. Até Dezembro de 2020, o IAS recebeu um total de 1.812 
consultas e 172 requerimentos, dos quais 69 eram de indivíduos com deficiência 
intelectual e 103 eram de indivíduos que se encontram permanentemente 
acamados.

 4.1.2 Plano de Apoio Financeiro para a Utilização de 
Equipamentos de Tecnologias para a Reabilitação

 Em 2020, o IAS lançou o “Plano piloto de apoio financeiro para a utilização de 
equipamentos de tecnologias para a reabilitação em equipamentos com serviço 
de internamento e em centros diurnos de desenvolvimento de talentos”, tendo 
prestado apoio financeiro a cinco instalações que satisfizeram os requisitos na 
compra de 29 equipamentos de tecnologias de reabilitação, nomeadamente 
três instalações de reabilitação com o serviço de alojamento para mais de 100 
pessoas e dois centros diurnos de desenvolvimento de talentos, com vista a 
aumentar a qualidade de serviços em instalações de reabilitação, proteger 
a segurança das pessoas com deficiência e promover a segurança e saúde 
ocupacional do pessoal das instalações.

2020
Relatório de Actividades do 
Instituto de Acção Social 

Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

30



4.2  Serviços Principais
 4.2.1 Rede de Informação sobre Serviços de Reabilitação

 De acordo com a “Aplicação da Tecnologia da Informação e da Comunicação”, 
Capítulo 14 do “Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo 
Decénio (2016–2025)”, o IAS lançou, em Março, um website  temático intitulado 
“Rede de Informação sobre Serviços de Reabilitação da RAEM” e uma 
aplicação móvel intitulada “Serviços de Reabilitação da RAEM”, que contêm 
principalmente informações sobre serviços de reabilitação de Macau, incluindo 
breve apresentação sobre o “Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o 
Próximo Decénio (2016–2025)”, informações sobre serviços de diferentes áreas, 
informações sobre instalações de serviços de reabilitação, informações sobre 
estatística demográfica, dados estatísticos sobre cartão de registo de avaliação 
de deficiência, informações sobre equipamentos auxiliares e informações sobre 
projectos especiais para as pessoas com deficiência, entre outras.

 4.2.2 Actividades do Dia Internacional de Reabilitação 

 A fim de proporcionar às pessoas com deficiência oportunidades de participar 
em espectáculos culturais e artísticos, em conjunto com 7 departamentos 
públicos e 21 instituições particulares, o IAS realizou uma série de actividades 
do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência intitulado de “Inclusão 
Diversificada e Exploração de Talentos”, tendo sido organizadas 15 equipas 
de espectáculos compostas por pessoas com deficiência, idosos, jovens e 
estudantes para, através de transmissão online  em direito, fazer intercâmbio e 
interacção com os cidadãos. As actuações contaram com a apreciação de mais 
de 5 mil pessoas, tendo como objectivo não só aprofundar o conhecimento e 
a tolerância do público em relação às pessoas com deficiência, como também 
construir conjuntamente uma sociedade solidária e abrangente.

 4.1.3 Revisão do Plano de Apoio Financeiro na Aquisição 
de Equipamentos Auxiliares

 Em 2020, o IAS continuou a implementar o Plano Piloto de Apoio Financeiro na 
Aquisição de Equipamentos Auxiliares para Deficientes, com o objectivo de ajudar 
as pessoas com deficiência na aquisição de equipamentos auxiliares necessários. 
Até Dezembro de 2020, um total de 80 casos receberam apoio financeiro.

 Após mais de um ano de implementação, tendo em conta as opiniões das 
partes interessadas, foi efectuada uma optimização destinada ao respectivo 
plano, incluindo ajustamento de requisitos de candidatura, simplificação 
do procedimento de candidatura e acréscimo de tipos de equipamentos 
auxiliares. Além disso, com base no plano anterior, foi acrescentado um item de 
equipamento domiciliário especial, de modo a apoiar e ajudar as pessoas com 
deficiência a melhorarem a sua qualidade de vida e as condições de participação 
na sociedade.
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 4.2.3 Início de Serviços de Recursos de Equipamentos 
Auxiliares pelas Instituições de Reabilitação

 Em 2020, mediante o “Plano de Apoio Financeiro para o Início de Serviços de 
Recursos de Equipamentos Auxiliares pelas Instituições de Reabilitação, o IAS 
convidou duas instituições de reabilitação para iniciar serviços de recursos de 
equipamentos auxiliares, que se destinaram principalmente aos deficientes 
visuais e motoros. Relativamente ao funcionamento de serviços de recursos, 
será estabelecida uma sala de desmonstração de equipamentos auxiliares e será 
efectuará a avaliação aos utentes de serviço para a escolha de equipamento 
adequado, bem como será proporcionada informações e formas de aquisição 
dos referidos equipamentos.

 4.2.4 Formação e Vídeo Promocional sobre Conhecimento 
e Apoio às Pessoas com Deficiência

 A fim de melhorar o conhecimento do público sobre as necessidades das 
pessoas com deficiência, o IAS elaborou uma série de vídeos promocionais 
respeitantes às pessoas com deficiência, incluindo vídeo de pessoas com 
deficiências visual, com deficiência de mobilidade, com deficiência auditiva, 
com deficiência intelectual e de pessoas com autismo. Ao mesmo tempo, foram 
realizadas formações regulares sobre conhecimento e apoio às pessoas com 
deficiência, destinadas ao pessoal da estrutura da protecção civil e de outros 
departamentos da função pública, de modo a melhor atender e servir as pessoas 
com deficiência.
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5.  Serviço de Prevenção e Tratamento do 
Distúrbio do Jogo

 A Casa de Vontade Firme da Divisão de Prevenção e Tratamento do Jogo Problemático 
é uma entidade que se destina a prestar serviços de aconselhamento aos indivíduos 
afectados pelos problemas decorrentes da dependência do jogo e formações 
especializadas, assim como promover educação comunitária e jogo responsável.

 No que diz respeito aos serviços de prevenção e tratamento do distúrbio do jogo, o IAS 
disponibilizou apoio financeiro regular a 7 instalações de serviços sociais/projectos, 
incluindo serviços profissionais de tratamento de dependência do jogo, linha aberta de 
24 horas para o aconselhamento da problemática do jogo, serviços para trabalhadores 
da indústria do jogo, serviços de voluntariado para trabalhadores da indústria do jogo, 
serviços para os jovens na promoção da prevenção da problemática do jogo e centro 
comunitário para os jovens na prevenção e sensibilização da problemática do jogo, entre 
outros. Neste âmbito, foi alocado financiamento para 66 funcionários num total de cerca 
de 26 milhões de patacas.
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5.1 Trabalhos Prioritários do Ano
 5.1.1 Reforço dos Serviços de Prevenção de Distúrbios do 

Jogo dos Jovens

 Desde 2020, o Instituto de Acção Social (IAS) começou a prestar apoio 
financeiro ao Espaço Livre dos Jovens da Rede de Serviços Juvenis Bosco, 
tendo promovido, através de uma série de actividades diversificadas, acções 
de prevenção secundárias baseadas em distúrbios do jogo, de modo a não só 
proteger os jovens contra o vício do jogo e aumentar a sua resistência, como 
também ajudar atempadamente os jovens de alto risco a enfrentarem os 
problemas resultantes dos distúrbios do jogo. Em 2020, foi realizado um total de 
22 actividades, incluindo plano de prevenção de multi-dependência, programa 
de serviço temático “Adolescente Inteligente”, concurso de Dodgebee, plano 
de promoção de prevenção de dependência de jogo entre amigos e Yonkoma 
de prevenção do abuso de drogas, tendo contado com a participação de 579 
pessoas e entrado em contacto com 49.147 pessoas via online .
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 5.1.2 Início do Inquérito quanto ao Nível de Conhecimento 
sobre o Jogo Responsável 2020

 De acordo com o “Inquérito do Nível de Conhecimento sobre o Jogo 
Responsável 2020”, encomendado pelo IAS à Universidade de Macau (UM), a 
taxa de conhecimento sobre o jogo responsável dos cidadãos de Macau passou 
de 16,2% em 2009 para 64,4% em 2020. No formulário de “Conhecimento 
sobre o Jogo Responsável” (as pontuações variam entre 0 e 18), a pontuação 
média dos inquiridos foi de 15,97 valores, sendo a mediana de 16,87 valores. 
Os inquiridos com 18 valores (pontuação máxima) representavam 27% 
da totalidade, sendo o maior grupo. Isso reflectiu que os residentes com 
consciência de “Jogo Responsável” tinham geralmente um alto conhecimento 
do conteúdo do “Jogo Responsável”.

Programa de Serviço Temático “Adolescente Inteligente” (2020)
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5.2  Serviços Principais
 5.2.1 Promoção das actividades comunitárias de jogo 

responsável centradas na família
 No ano em análise, o IAS continuou a prestar apoio financeiro às instituições de 

prevenção e tratamento dos distúrbios do Jogo na realização das actividades de 
sensibilização familiar do jogo responsável. Em resposta à epidemia, a maioria 
das actividades passaram a ser realizadas online , incluindo o concurso de RG 
meme design , o dia de promoção do jogo responsável pelo sector da indústria 
do jogo, a formação sobre as técnicas de teatro, os jogos na internet , os jogos 
online  de perguntas e respostas com prémios e os jogos online  de palavras 
cruzadas sobre “seja inteligente, diz não ao jogo ”, etc., tendo atraído a 
participação de cerca de 28 mil pessoas, e o número de participação online  
ultrapassou 90 mil pessoas/vezes.

Gestão de Recursos Financeiros 
Actividades de Mundo Grande 2020

35



 5.2.2 Quiosques de Informação sobre o Jogo Responsável 
 O Quiosque de Informação sobre o Jogo Responsável,  desenvolvido 

conjuntamente pelo IAS, pela Direcção de Inspecção e Coordenação de 
Jogos e pelo Instituto de Estudos Sobre a Indústria do Jogo da Universidade 
de Macau, visa fornecer aos cidadãos e turistas informações respeitantes ao 
jogo responsável, risco do jogo, vícios e sintomas de dependência do jogo, 
autoavaliação, assim como requerimento de autoexclusão, linha de 24 horas para 
tratamento da dependência do jogo. Para o efeito, em 2020, foram instalados 
mais de 4 quiosques de verão comunitária, tendo assim o número total de 
quiosques passado para 55 (41 de versão de casino e 14 de versão comunitária). 
Em 2020, contabilizou-se um total de 9.739 utilizadores dos quiosques, tendo 
sido registados 15 requerimentos de autoexclusão através de quiosques.

 5.2.3 Plano Sensibilizador sobre a Gestão Racional de 
Recursos Financeiros 

  Em colaboração com as instituições de serviço social, o IAS tem vindo 
a implementar, através da realização de cursos nas escolas, um plano 
sensibilizador sobre a gestão racional de recursos, para fomentar valores 
correctos em relação ao uso do dinheiro entre jovens. O curso foi criado para se 
focar na prevenção contra os distúrbios provocados pela dependência do jogo, 
englobando trabalhos para encarregados de educação, de modo a reforçar a 
educação familiar. Em 2020, foi realizado um total de 72 actividades escolares, 
tendo contado com a participação de 1.774 alunos. Além disso, concluiu-se a 
elaboração de um conjunto de materiais didácticos do ensino primário, o que 
permitiu que os docentes do 1.º ao 6.º ano do ensino primário e os assistentes 
sociais de escolas pudessem ter um conhecimento e compreensão consistente 
em relação à gestão de recursos financeiros e, em consequência, ensinar os 
alunos sobre a concepção de educação financeira nas actividades pedagógicas 
e expandir a cobertura da prevenção de distúrbios do jogo destinada aos jovens.
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6. Serviço de Prevenção e Tratamento da 
Toxicodependência

6.1  Serviços de Prevenção do Abuso da Droga
 As acções de prevenção do abuso da droga têm sido desenvolvidas através de um 

compreensivo leque de actividades, nomeadamente palestras, cursos de formação, 
cartazes/ folhetos de divulgação, publicidade divulgada nos meios de comunicação 
social, exposições, jogos, informações online , linhas de consulta, serviços de atendimento 
e actividades recreativas e desportivas. Essas iniciativas visam promover, junto da escola, 
família e comunidade, acções de educação sobre a prevenção do abuso da droga, 
prestando recursos financeiros e técnicos para apoiar as instituições de serviço social na 
realização de actividades relacionadas com o combate à toxicodependência.

 No que diz respeito aos serviços de prevenção do abuso de drogas, 3 instituições de 
serviço social/ projectos receberam apoio financeiro regular do IAS, incluindo serviços 
de prevenção do abuso de drogas primária e secundária. Neste âmbito foi alocado 
financiamento para 32 funcionários com o montante total de cerca de 13 milhões de 
patacas.

 6.1.1 Trabalhos Prioritários do Ano
6.1.1.1Passado 20 anos com o Harold, vamos criar um futuro da vida sadia
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 O Curso de Educação de Vida Sadia entrou em funcionamento no ano 2000, 
tendo servido anualmente mais de 20 mil estudantes. O ano de 2020 é o 20.º ano 
do início do referido serviço e o IAS aproveita-se esse momento especial para, 
de forma ampla e com a representação da mascote do curso - o bem conhecido 
Harold - e o seu estilo da vida sadia, divulgar as mensagens de prevenção 
do abuso de drogas ao público em geral através de uma série de actividades 
comemorativas.

 A fim de promover a participação comunitária, várias actividades foram 
organizadas em parceria com os equipamentos sociais, incluindo a cerimónia 
de entrega de prémios às escolas que se destacaram nas actividades do 20.º 
aniversário do curso de educação de vida sadia, jogo online  de perguntas e 
respostas com prémios para o 20.º aniversário do curso de educação de vida 
sadia, actividades promocionais e workshops  de jogos de mesa “equipa de 
salvadores florestais Harold”, produção da animação, exposição de cenas e 
novos vídeos musicais para o 20.º aniversário do curso de educação de vida 
sadia, tendo essas actividades atraído mais de 40 mil participantes.
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 6.1.2 Serviços Principais
6.1.2.1 Série de Actividades do Dia Internacional contra o Abuso e 

Tráfico Ilícito de Drogas 2020 
 Ao longo dos anos, em resposta ao Dia Internacional contra o Abuso e 

Tráfico Ilícito de Drogas, definido pelas Nações Unidas a 26 de Junho, o IAS, 
em conjunto com os equipamentos sociais, tem vindo a realizar diversas 
actividades antidrogas, de modo a apelar à participação de toda a comunidade 
na luta contra a droga. As actividades do Dia Internacional contra o Abuso 
e Tráfico Ilícito de Drogas 2020 decorreram sob o lema de “Estratégia de 
Saúde, dizer não ao uso de drogas”, tendo sido realizadas conjuntamente três 
actividades online pelo IAS, pela Associação dos Jovens Cristãos de Macau e 
pela Rede de Serviços Juvenis Bosco, com vista a coordenar com as medidas 
antiepidémicas do Governo da RAEM, incluindo: “Vamos resistir às drogas com 
a música Rap”, “Concurso de curta-metragem - Mergulhar na história para 
pais e filhos” e “Juntos emitem a voz de combate às drogas ao vivo”, as 
quais contaram com a assistência e a participação de mais de 40 mil pessoas.

Cerimónia de entrega de prémios às escolas que se destacaram - interacção entre 
embaixador infantil antidroga Harold e professores e alunos
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6.1.2.2 Desempenho Constante da Eficácia da Casa de Educação de Vida Sadia
 A Casa de Educação de Vida Sadia, subordinada ao IAS, tem vindo a promover 

uma diversidade de actividades culturais, desportivas e artísticas bem como 
formações profissionais, podendo os cidadãos de Macau, especialmente as 
crianças, os jovens e os encarregados de educação, obter informações saudáveis 
respeitantes à luta contra a droga, aumentando continuamente assim a energia 
positiva de combate à toxicodependência na comunidade. Para além de ter 
optimizado o jogo interactivo “X-Ray Body Checkpoint ” e trocado o desenho 
do mural na entrada, em 2020, foram realizadas várias acções de formação 
especializada, incluindo formação de aventura dentro de sala, formação de 
operação audiovisual etc., assim como algumas actividades abrangentes, tais 
como palestra de combate à toxicodependência e sessão de partilha de música. 
Neste ano, foram realizadas 133 actividades, tendo contado com a participação 
de cerca de 3.852 pessoas.

6.1.2.3  Actividade de Divulgação sobre o Campus Saudável nos Estabelecimentos  
de Ensino Superior

 A fim de reforçar a rede de protecção de combate à droga para os estudantes 
do ensino superior, foram convidados equipamentos sociais para realizar uma 
série de actividades destinadas aos estudantes do ensino superior, com vista a 
aumentar a sua consciência para o risco da toxicodependência e a consciência 
de pedido de ajuda.

 Entre Janeiro e Julho, as actividades foram realizadas via online, com vista 
a reunir os estudantes do ensino superior para combater a epidemia em 
casa através de jogos online; entre Agosto e Dezembro, foram gradualmente 
desenvolvidas acções de formação e actividades escolares presencialmente, 
tendo sido realizadas um total de 111 actividades ao longo do ano, as quais 
contaram com a participação de 5.442 pessoas. Através de grupos dos 
estabelecimentos de ensino superior e grupos de redes sociais, foram emitidas 
12 mensagens de prevenção do abuso de drogas destinadas a um total de 9.383 
pessoas.

Concerto de música com transmissão simultânea online
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Participação activa dos encarregados de educação em palestras

6.1.2.4 Série de Actividades sobre o Combate à Droga para os 
Encarregados de Educação

6.1.2.4.1 Acções de promoção para os Encarregados de Educação 

 Em colaboração com a Rede de Serviços Juvenis Bosco-Espaço Livre dos 
Jovens, o IAS convidou ilustradores de Macau para conceber três Yonkomas 
com temas relacionados ao combate à droga, tendo cada Yonkoma  sido 
promovido entre Outubro e Dezembro, através de redes sociais. O evento 
contou com a participação de cerca de 95 mil pessoas.

6.1.2.4.2 Palestras de Educação de Vida Sadia para os Encarregados de 
Educação

 Em resposta à contínua situação oculta do abuso de drogas em Macau, a fim 
de implementar o conceito de “Promessa de Combate à Droga, a Realizar 
a partir de Casa”, entre Novembro e Dezembro, foram realizadas, na Casa 
de Educação de Vida Sadia, uma série de palestras de educação de vida 
sadia para os encarregados de educação, as quais consistiram em: situação 
actual da toxicodependência dos jovens em Macau, conhecimentos de droga 
e a respectiva legislação, técnicas de comunicação entre encarregados de 
educação e filhos, por forma a incentivar os encarregados de educação 
a desempenhar conjuntamente um papel educativo na prevenção da 
toxicodependência. As palestras familiares compreenderam ainda jogo de 
combate à droga para crianças e jogo de tabuleiro entre Pai-Filho - Equipa de 
Resgate da Selva de Harold, tendo atraído a participação de 90 pessoas.

6.1.2.4.3 Actividades de Promoção de Livros de Pintura em Escolas  
Além de promoção contínua do livro ilustrado do Harold - “Rei Peixe-Leão”, 
foi realizada peça de teatro nas escolas em conjunto com Strawberry Fields Arts 
Education Workshop , com vista a expressar os perigos da toxicodependência 
e enfrentar o stress  com uma atitude positiva. As actividades contaram com a 
participação de 842 alunos do ensino primário e do ensino secundário geral.
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6.2 Serviços de Tratamento da Toxicodependência e 
Reabilitação

Os serviços de desintoxicação e tratamento de manutenção da Divisão de Tratamento 
da Toxicodependência e Reabilitação disponibilizam serviços de desintoxicação para 
os toxicodependentes e para seus familiares, incluindo serviços de tratamento da 
toxicodependência, aconselhamento sobre a prevenção e tratamento das doenças 
infecciosas dos toxicodependentes e o respectivo acompanhamento, tratamento de 
manutenção da Metadona, apoio aos familiares dos toxicodependentes, e exames físicos 
necessários para a desintoxicação, entre outros.

No que diz respeito aos serviços de tratamento da toxicodependência e a respectiva 
reabilitação, existiam 7 associações de serviços sociais/ planos especiais a receber o apoio 
financeiro regular do IAS, incluindo lares de tratamento da toxicodependência, serviços 
extensivos ao exterior, serviços de cessação tabágica, formações profissionais e programas 
de estágio. No total, foi disponibilizado financiamento para 92 funcionários, no montante 
total de cerca de 34 milhões de patacas.

6.2.1 Trabalhos Prioritários do Ano
6.2.1.1  Apoiar a reintegração dos toxicodependentes reabilitados na 

sociedade e reforçar os serviços de desenvolvimento de carreira 
profissional
Para apoiar a reintegração dos toxicodependentes reabilitados na sociedade, 
foram reforçados os trabalhos de acompanhamento e apoio através de 
prestação de acções de formação profissional e de oportunidades de emprego. 
Ao mesmo tempo, as instituições de desintoxicação foram encorajadas a 
desenvolverem sistematicamente projectos de planeamento da carreira e acções 
de formação profissional, com vista a estabelecer mecanismos de colaboração 
e encaminhamento entre as instituições e ajudar os toxicodependentes 
reabilitados a reconstruírem as funções sociais e aumentarem a eficácia para 
a manutenção de estabilidade. Por exemplo, em conjunto com o Instituto 
Cultural (IC) e a Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau, foi 
desenvolvido o programa de estágio profissional alusivo ao tema “Hold On To 
Hope ” na Vila de Nossa Senhora, tendo disponibilizado acções de formação 
e estabelecimentos para o estágio aos formandos. O programa contou com 
a participação de 30 formandos, tendo recebido semanalmente cerca de 500 
pessoas. Ao mesmo tempo, em colaboração com a Associação de Ajuda Mútua 
da Família de Noah, foi aprofundado o plano de apoio a jovens e seus familiares 
em termos de integração no emprego, com vista a ajudar os jovens reabilitados 
a obter apoios constantes. Neste ano, foram realizados 9 cursos de formação 
profissional, tendo contado com a participação de 210 pessoas, 52 das quais 
participaram no estágio e 18 foram admitidos com sucesso. Além disso, ainda foi 
prestado apoio familiar para mais de 255 pessoas.
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 6.2.2 Serviços Principais
6.2.2.1 Serviços de Desintoxicação de Consulta Externa e Serviços de 

Reabilitação
 Em 2020, o IAS e as duas instituições de desintoxicação não governamentais 

receberam um total de 455 pedidos de apoio de desintoxicação (com 95 novos 
casos), tendo o IAS prestado um total de 71.487 serviços, a maioria dos quais 
serviços de enfermagem e exames de urina. Em 2020, para lidar com a situação 
epidémica, foram desenvolvidos vários trabalhos, tais como optimização do 
procedimento de serviços de consulta externa, elaboração de orientações 
antiepidémicas e aperfeiçoamento de serviços de apoio; realização de palestras 
temáticas de saúde para os casos de consulta externa; aperfeiçoamento de 
serviços de exame, aquisição de novos equipamentos de teste, de modo a 
reforçar ainda mais a capacidade de detecção de novos tipos de droga.

 No que diz respeito ao tratamento da toxicodependência de casos encaminhados 
pelas medidas judiciais, até Dezembro de 2020, foram encaminhadas um total 
de 1.022 pessoas, 45 dos quais eram novos casos em 2020; durante o ano, foram 
realizadas 10 horas de palestras temáticas e 38 sessões de grupo, tendo essas 
actividades contado com a participação de 147 pessoas.

6.2.1.2 Aprofundar o Acompanhamento dos Serviços de Tratamento de 
Toxicodependência e Desenvolver vários Planos de Apoio Comunitário

Em resposta à mudança da procura dos ser viços de tratamento de 
toxicodependência, foi reforçado ainda mais o acompanhamento da reabilitação 
da toxicodependência. Em 2020, em conjunto com os equipamentos sociais, 
foram lançados vários planos de apoio comunitário, incluindo o desenvolvimento 
do plano de apoio comunitário para os casos de metadona em colaboração 
com o Serviço Extensivo ao Exterior da Associação de Reabilitação de 
Toxicodependentes de Macau, com vista, por um lado, a proporcionar aos 
casos de metadona actividades de grupo, familiares e incentivas e, por outro 
lado, a prestar ao pessoal da linha frente acções de formação contínua e apoio 
técnico. O plano tem, actualmente, 60 membros. Em 2020, foram realizadas 16 
reuniões de grupo, tendo contado com a participação de mais de 210 pessoas. 
Adicionalmente, em resposta aos crimes relacionados com a droga cometidos por 
jovens nos últimos anos, em colaboração com a Confraternidade Cristã Vida Nova 
de Macau, foi desenvolvido o programa de “Saber voltar depois de estar perdido 
na droga”, com vista a prestar serviços de acompanhamento de emergência e de 
apoios subsequentes aos jovens e às suas famílias. Foi promovida a divulgação 
das leis respeitantes ao combate à droga junto da comunidade, tendo sido 
realizada em Outubro uma actividade online  intitulada “Exposição de Jogo sem 
drogas” que contou com a participação de 1.639 pessoas.

2020
Relatório de Actividades do 
Instituto de Acção Social 

Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

42



6.2.2.2  Prevenção e Tratamento da Infecção de Doenças Transmissíveis e 
da Redução de Danos
Em 2020, o IAS continuou a cooperar com o Departamento das Doenças 
Infecciosas do Centro Hospitalar Conde de São Januário e acompanhou 
257 casos de doentes com doenças infecto-contagiosas. Foi igualmente 
prestado acompanhamento a 227 casos de doenças  transmissíveis especiais, 
disponibilizadas consultas sobre SIDA a 60 requerentes, com aconselhamentos 
da educação sobre a higiene a 450 pessoas e organizadas acções de formação/
actividades respeitantes à prevenção e tratamento de doenças infecciosas para 
165 funcionários da linha da frente e formandos de espaço de acolhimento para 
desintoxicação.

Para melhor se inteirar da situação dos toxicodependentes, em 2020, foi 
endereçado um questionário sobre os comportamentos de alto risco, tendo o 
mesmo sido preenchido por 135 pessoas. Os dados recolhidos e devidamente 
analisados serão importantes para desenvolver os respectivos trabalhos de 
apoio. Além disso, o plano de tratamento contou com a participação de 127 
pessoas. Em média, a taxa de comparência foi de 94%.

6.2.2.3  Promoção de Serviços Multicanais de Tratamento da Toxicodependência

Para reforçar a atenção do sector para o problema de drogas, em conjunto 
com diversas entidade públicas, médicas e particulares, o IAS lançou vários 
programas de promoção dos serviços de desintoxicação, incluindo: realização de 
17 sessões de formação - “Dicas de Desintoxicação” destinadas aos agentes de 
autoridade e pessoal da linha da frente dos equipamentos sociais, tendo atraído 
a participação de um total de 668 pessoas; em conjunto com a Associação dos 
Alunos de Enfermagem do Instituto Politécnico de Macau; realização da palestra 
intitulada “Felicidade e Saúde, o Futuro é Decidido por Você”, a qual contou 
com a participação de 200 pessoas; publicação de artigos sobre a prevenção e 
tratamento do abuso de drogas na “The Echo of Health and Nursing ”, revista 
médica do Hospital de Kiang Wu.

Além disso, a fim de promover a cooperação e o intercâmbio entre as instituições 
de tratamento da toxicodependência, foi realizada uma sessão de partilha sobre 
a colaboração em serviços de prevenção e tratamento do abuso de drogas, 
tendo essas actividades atraído a participação de 31 líderes provenientes de 19 
instituições; para reforçar as acções de formação destinadas ao pessoal da linha 
da frente, foi realizado um curso de formação intitulado “Programa de Parceria 
da Comunidade Saudável”, tendo este contado com a participação de 119 
pessoas. Através de aplicação móvel “Posto de Informações sobre a Luta contra 
a Droga” e conta oficial do Wechat “Encarregados de Educação Inteligentes”, 
foram promovidos constantemente, a todos os cidadãos de Macau, a informação 
sobre os perigos da droga e os meios de apoio. Em 2020, em colaboração com os 
equipamentos sociais, além de ter lançado a aplicação móvel “Go Go Goal”, 
foi optimizada a página temática “Dicas de Desintoxicação”, tendo adicionado 
uma plataforma de intercâmbio intitulada “Dicas da Linha da Frente”, com 
vista a integrar recursos da internet e promover a partilha de informações sobre a 
prevenção e tratamento do abuso de drogas.
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7  Serviços de Reinserção Social
 A fim de ajudar de forma mais efectiva os reabilitados e os jovens infractores no seu 

processo de reabilitação, correcção e inclusão, o IAS lançou uma série de medidas 
complementares, incluindo plano de inclusão familiar/comunitária dos reabilitados, 
medidas de apoio aos reclusos libertados e serviços de residência temporária etc.. 
Relativamente aos jovens infractores, foi destacada a importância de se fortalecer a 
educação e conhecimentos sobre matéria legal, crescimento individual, aconselhamento 
comunitário e residência de curto prazo.

 No que diz respeito aos serviços de reinserção social, foram 2 as instalações de serviços 
sociais a receber o apoio financeiro regular do IAS, incluindo residência temporária 
para reabilitados e residência de curto prazo para jovens infractores. No total, foi 
disponibilizado financiamento para 40 funcionários, com um montante total de cerca de 
14 milhões de patacas.

7.1 Serviços de Reabilitação
 7.1.1 Trabalhos Prioritários do Ano

7.1.1.1  Curso de correcção para os reabilitados
 De acordo com as necessidades dos reabilitados e aos tipos de crimes 

cometidos, estabeleceram-se cursos e actividades padronizados relativos à 
correcção, pretendendo-se com isso providenciar aos reabilitados diferentes 
formas de educação e correcção, de forma a aumentarem a sua conscientização 
sobre como proteger a comunidade e a consciência do cumprimento das 
normas legais e assim estabelecerem um estilo de vida positivo.

 7.1.2 Serviços Principais
7.1.2.1  Aula de Vida - curso de correcção para os reabilitados

 O curso visa, através de uma série de aulas e actividades com diferentes 
direcções educativas, permitir às pessoas reabilitadas a aprender e conhecer 
a si próprias. O curso centra-se em várias áreas, incluindo crescimento 
pessoal, educação jurídica, educação cívica, cursos de tratamento e formação 
profissional, etc., tendo sido realizadas 123 aulas e actividades, as quais 
contaram com a participação de 1.236 pessoas.

Aula de Vida - curso de correcção para os reabilitados
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7.1.2.2 Linha de Apoio para os Reabilitados 

 Em colaboração com a comunidade social, foi criada uma linha aberta de apoio 
à reabilitação de 24 horas, por forma a proporcionar serviços de apoio aos 
reabilitados em todos os momentos.

7.2  Serviços de Apoio a Jovens
 7.2.1 Serviços Principais

7.2.1.1 “Aula de Aprendizagem de Leis”- curso de correcção para jovens
Foi criado um novo curso de correcção regular para jovens, incluindo educação 
de sistema normativo, palestra de gestão financeira, planeamento de carreira 
e educação de vida etc., com vista a ajudá-los efectivamente a corrigir os seus 
comportamentos e construir um estilo de vida saudável. No ano em análise, 
foram realizados 51 cursos e actividades, tendo esses contado com um total de 
337 participantes.

7.3  Serviço relativo à correcção nos casos especiais 
 7.3.1 Serviços Principais

7.3.1.1 Curso de correcção para os casos especiais –Aula de orientação 
psicológica 
Relativamente aos casos de aconselhamento que envolvam infracções graves 
ou de natureza especial, de acordo com as necessidades psicológicas e sociais, 
foram fornecidos cursos de correcção e aconselhamento psicológico, com vista 
a não só ajudá-los a efectuar uma correcção destinada à cognição de actos 
criminosos, ajustamento emocional, reconstrução de autoestima e técnicas 
interpessoais, como também aumentar a sua capacidade de adaptação social, 
evitar a reincidência e construir um estilo de vida saudável e cumpridor da 
lei. No ano em análise, foram realizados 14 cursos e actividades, tendo esses 
contado com um total de 131 participantes.

“Aula de Aprendizagem de Leis”- curso de correcção para jovens
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Curso de correcção para os casos especiais –Aula de orientação psicológica
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8 Tomada de Medidas Diversificadas e 
Promoção de Desenvolvimento dos Serviços

8.1 Consolidação de Apoio Financeiro e Acções de 
Formação

 8.1.1 Sistema de Apoio Financeiro
 Em 2020, existiam 257 instituições de serviço social/planos a receber o apoio 

regular do IAS, incluindo 46 associações de solidariedade social. No total, foi 
alocado financiamento para mais de 4.200 funcionários, num montante total de 
cerca de 1.48 mil milhões de patacas.

 O IAS tem vindo a atribuir apoio especial aos equipamentos sociais subsidiados, 
que preencham os requisitos aderentes ao “regime de previdência central 
não obrigatório". Em 2020, o projecto contou com a participação de 1.852 
trabalhadores do serviço social provenientes dos 161 equipamentos sociais 
subsidiados (representando cerca de 60% das pessoas que preenchem os 
requisitos), tendo sido atribuído um subsídio no montante total de 23 milhões de 
patacas.

 Em 2020, o "Apoio Financeiro à Auditoria Financeira dos Equipamentos 
Sociais Subsidiados” entrou na quarta fase, tendo 191 equipamentos sociais 
apresentado relatórios anuais, elaborados por auditor de contas, para efeitos 
de auditoria financeira, envolvendo um subsídio total de mais de 3 milhões de 
patacas.

 Devido ao impacto epidémico, o IAS ajustou adequadamente os princípios de 
aplicação de subsídios e de liquidação destinados aos equipamentos sociais 
subsidiados, de modo a promover um uso mais flexível dos recursos financeiros 
e reforçar constantemente as várias medidas antiepidémicas.

 8.1.2 Formação e Bolsa de estudo
 8.1.2.1 Cursos de Formação

 Estas acções têm como principais destinatários o pessoal do IAS bem como o 
das Associações de serviço social. Em 2020, realizaram-se 40 cursos de formação, 
que contaram com a participação de 2.574 pessoas.
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Em Janeiro: o IAS e a Associação dos Alunos de Enfermagem do 
Instituto Politécnico de Macau organizaram conjuntamente uma 
palestra intitulada “Felicidade e Saúde, o Futuro é Decidido 
por Você”, com vista a permitir aos participantes conhecerem 
melhor os efeitos nocivos do abuso de drogas na pele e a 
resistência às drogas etc.

Em Julho: realização do “Curso de Formação de Equipa de 
Pintura em Círculo”, teve como fim permitir aos formandos não 
só conhecerem e aproveitarem as técnicas artísticas de ensino 
no seu trabalho, como também aumentarem a atractividade dos 
serviços e construir o espírito de equipa.

Entre Julho e Novembro: realização do “Curso de Formação 
de Instrutores de Aventura”, teve como finalidade permitir aos 
formandos obter a qualidade de instrutor.

Em Julho: realização do “Workshop de Terapia Hortícola”, teve 
como finalidade permitir aos participantes não só conhecerem 
a teoria e  pratica da terapia hort ícola,  como também 
experimentarem os benefícios do workshop.

Julho e Agosto: realização do “Curso de Formação para 
Assistente de Instrutor de Criança” e do “Curso de Formação 
de Cuidador de Crianças em Creche”, teve como fim consolidar 
e aumentar os conhecimentos e as competências profissionais 
do pessoal das creches.

Em Agosto e Outubro: realização da palestra intitulada 
“Optimização da Gestão Interna de Organizações de Auto-
ajuda” e do curso de formação intitulado “Optimização 
da Gestão de Organizações de Auto-ajuda de Pessoas com 
Deficiência”.

8.1.2.1.1 Acções de Formação destinadas ao Pessoal do IAS e das Instituições de 
Serviço Social
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Em Setembro: realização do curso de formação intitulado 
“Prestação de Apoio às Crianças com Défice de Atenção e 
Perturbação de Hiperatividade na Adaptação de Vida em Grupo 
e Aprendizagem”, teve como fim reforçar as competências 
profissionais do pessoal dos lares em relação à prestação de 
apoio a casos com necessidades especiais.

Em Outubro: realização do workshop de material didático sobre 
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
tendo como participantes pessoal de instituições de serviço 
social e agentes de aconselhamento para os estudantes.

Em Outubro: realização da palestra intitulada “Formação 
Jurídica e Prática sobre Poder Paternal e Tutela dos Menores”, 
teve como finalidade aprofundar os conhecimentos dos 
trabalhadores juvenis sobre as leis respeitantes ao poder 
paternal e tutela dos menores, assim como aumentar o nível de 
acompanhamento de casos relacionados com jovens e famílias.

Em Setembro e Novembro: além de ter organizado conjuntamente 
com a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
(DSAFP) uma palestra temática destinada aos trabalhadores da 
função pública, o IAS realizou um curso de formação destinado 
aos trabalhadores de serviço social, com vista a aprofundar 
o conhecimento dos trabalhadores da função pública e de 
serviço social em relação aos conceitos de “Objectivos do 
Desenvolvimento das Mulheres de Macau” e “Transversalização 
de Género”.

Em Outubro: realização do “Mental Health First Aid Instructor 
Training Certificate Course ”, teve como finalidade melhorar 
o conhecimento dos formandos em relação à saúde mental e 
fazer com que os mesmos pudessem proporcionar assistência 
imediata e apoio emocional às pessoas com transtorno.

Em Outubro: realização de dois cursos intitulados “Coordenação 
e Técnicas dos Serviços de Visitas”, teve como fim, por um lado, 
melhorar os conhecimentos e as competências do pessoal da 
linha da frente das instituições de serviço social e, por outro lado, 
desenvolver ainda mais os serviços de visitas na comunidade e 
ajudar os pais (vítimas de violência doméstica ou divorciados) a 
cumprirem as suas responsabilidades parentais e continuarem a 
cuidar dos seus filhos.

8.1.2.1.1 Acções de Formação destinadas ao Pessoal do IAS e das Instituições de 
Serviço Social
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Em Novembro: realização do “Programa de Promoção da 
Linguagem Gestual e de Formação em Serviço de Intérpretes de 
Linguagem Gestual” para o Centro de Apoio a Surdos e o Centro 
Chong Wing.

Em Dezembro: realização do “Curso de Formação Básica para o 
Tratamento de Casos de Violência Doméstica contra Cônjuges”, 
teve como fim aprofundar as técnicas profissionais do pessoal 
da linha da frente aquando do tratamento de casos, assim como 
criar uma rede de apoio eficaz para a prevenção da violência 
doméstica em Macau.

Em Novembro e Dezembro: realização de dois cursos intitulados 
“Formação (elementar) de Aconselhamento por Situações 
de Dor e Técnicas de Intervenção”, tendo contado com a 
participação de agentes de aconselhamento para os estudantes 
em escolas, pessoal de aconselhamento da Linha Aberta 
da Cáritas Macau - Esperança de Vida e de atendimento de 
emergência.

Em Dezembro: realização do “Curso de Prevenção de 
Envelhecimento e Melhoria Funcional das Pessoas com 
Deficiência Mental”, teve como finalidade aumentar a atenção 
das instituições de reabilitação em relação às pessoas com 
deficiência mental e reforçar as técnicas de intervenção.

A fim de formar instrutores qualificados de crianças e melhorar 
a qualidade de cultivação das creches, o Centro de Educação 
Contínua da Universidade de Macau foi encarregado de realizar 
o Curso de Diploma de Instrutor de Crianças das Creches 
(2020/2021). O curso começou em Dezembro de 2020, com a 
duração total de 480 horas.
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 Em Janeiro e Novembro: realização de duas sessões de mecanismo de colaboração 
da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica para a função pública. Durante 
as sessões, foram  desenvolvidos vários trabalhos, incluindo apresentação dos dados 
sobre casos suspeitos de violência doméstica em 2020, revisão e discussão sobre o 
acompanhamento do relatório trienal da Lei de Violência Doméstica, breve apresentação 
sobre as formações, medidas de apoio e dados de estudo da prevenção da violência 
doméstica, tendo discutido também outros trabalhos, tais como medidas para melhorar 
os procedimentos para a redução de danos secundários, promoção da igualdade de 
género e dos direitos e interesses das mulheres, atenção prestada às necessidades das 
vítimas e às respectivas medidas de protecção, formação profissional, etc.

 8.1.2.2 Bolsas de Estudo
 Em 2020, foram atribuídas bolsas de estudo a 12 alunos do curso de licenciatura 

e 1 aluno do curso de mestrado em serviço social que tinham melhores notas.

8.1.3 Actividades de Conferências, Visitas de Estudo e
  Intercâmbios
 
 Em Janeiro: uma delegação composta por 8 membros da Direcção dos Serviços de 

Tratamento da Toxicodependência de Guangdong realizou um intercâmbio com 
Macau. Durante a estadia, a delegação visitou o IAS, tendo tomado conhecimento das 
políticas de prevenção e tratamento do abuso de drogas, dos serviços de tratamento 
da toxicodependência e reabilitação, dos trabalhos de cooperação entre o IAS e as 
instituições particulares de tratamento de toxicodependência. Na ocasião, as duas 
partes discutiram profundamente sobre a implementação e a eficácia de casos 
encaminhados pelas medidas judiciais no mecanismo de coordenação de tratamento 
da toxicodependência em Macau e a aplicação de medidas obrigatórias de tratamento 
da toxicodependência no Interior da China, tendo manifestado a vontade de reforçar a 
comunicação e o intercâmbio no futuro, com vista a criar um mecanismo conjunto de 
prevenção e combate à toxicodependência.

51



Em Junho: realização da Sessão de Partilha da Essência da 13.ª Assembleia Nacional 
Popular da China e da 13.ª Conferência Consultiva Política do Povo Chinês para os 
trabalhadores dos serviços sociais, teve como objectivo transmitir o espírito principal 
das “duas sessões” através da apresentação de vários relatórios e, ao mesmo tempo, 
permitir aos agentes de serviço social conhecerem melhor as políticas importantes e o 
desenvolvimento do país.
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Em Outubro: o IAS convidou 31 representantes que se dedicam aos serviços de 
prevenção e tratamento do abuso de drogas, provenientes de 19 instituições de serviço 
social (incluindo centros de serviços de prevenção e tratamento do abuso de drogas, 
centros de serviços extensivos dos jovens, centros comunitários, centros de serviços 
integrados de apoio à família, instituições de serviços médicos, grupos artísticos e 
académicos) para participarem na sessão de partilha sobre a colaboração em serviços 
de prevenção e tratamento do abuso de drogas, de modo a consolidar e aprofundar 
a colaboração na partilha de informações e recursos entre as instituições e grupos de 
serviço social.

Em conformidade com a decisão da 63.ª Sessão da Comissão de Estupefacientes das 
Nações Unidas, as 6 sugestões da Organização Mundial de Saúde sobre o ajustamento 
de cannabis e as substâncias relacionadas foram adiadas para uma sessão contínua da 
Comissão de Estupefacientes em Dezembro de 2020. Antes da votação, foram organizadas 
três reuniões de discussão online para peritos de diferentes países em Junho, Agosto e 
Outubro, respectivamente. Os representantes da IAS participaram nas discussões, na 
qualidade de membros e observadores da delegação chinesa.
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8.2 Regime da Qualif icação Profissional  dos 
Assistentes Sociais

 A Lei n.º 5/2019 - Regime da qualificação profissional dos assistentes sociais entrou em 
vigor em 2 de Abril de 2020, tendo sido realizados oficialmente os trabalhos de pedido 
de acreditação e inscrição da qualificação profissional. De acordo com o Regulamento 
Administrativo n.º 30/2019 - Conselho Profissional dos Assistentes Sociais (doravante 
CPAS), é definida a composição do CPAS, que é responsável pelo tratamento de assuntos 
relacionados com a qualificação profissional dos assistentes sociais; pela coordenação 
das acções de formação contínua e de aperfeiçoamento de conhecimentos profissionais e 
de cursos de formação complementares; pela instrução dos procedimentos disciplinares 
e elaboração de relatórios relevantes, sendo o IAS responsável pela inscrição para o 
exercício da profissão.

 Relativamente aos trabalhos desenvolvidos pelo CPAS com assistência do IAS, em 
2020, foram realizadas 20 sessões plenárias, tendo sido concluídos vários trabalhos, 
tais como aprovação e publicação do Código de Ética Profissional dos Assistentes 
Sociais, apreciação de casos de acreditação, discussão e definição do mecanismo para a 
execução dos procedimentos disciplinares, desenvolvimento de questionários online e de 
consulta em grupos de foco para o sector, com vista a fazer as preparações destinadas à 
elaboração do regulamentos administrativos para os exames de acreditação e regime de 
formação contínua e elaborar propostas para as acções de formação contínua.

 Até Dezembro de 2020, um total de 1.635 pessoas foram acreditadas com qualificação 
profissional em acção social, tendo 1.226 pessoas concluído a inscrição para o exercício 
da profissão.

8.3 Fiscalização de Licenças e Aperfeiçoamento de 
Funcionamento

 8.3.1 Equipamentos Sociais com Fiscalização de Licenças
 A Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais do IAS tem 

vindo a proporcionar serviços de licenciamento às instalações de serviço social 
que se encontram regularmentadas pelo 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 2020, existiam um total de 210 equipamentos sociais tutelados com 
licenças, tendo sido atribuídas licenças de funcionamento a 9 equipamentos 
sociais e autorizações de funcionamento provisório a 4 equipamentos sociais. 
Além disso, foram ainda tratados outros casos, 1 respeitante à alteração de 
detentor da licença, 18 respeitantes à alteração de licença e 5 respeitantes à 
consulta de parecer técnico.

 8.3.2 Trabalhos de Combate a Incêndio
 Em 2020, o IAS e o Corpo de Bombeiros (CB) realizaram conjuntamente ensaios 

de evacuação para 7 instalações recém-criadas, tendo organizado 2 palestras 
sobre combate a incêndios, as quais contaram com a participação de cerca 
de 180 pessoas provenientes de 121 equipamentos sociais. Além disso, foram 
desenvolvidos, pelo IAS, 141 ensaios de evacuação em 106 equipamentos 
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 8.3.3 Inspecção Conjunta de Higiene e Segurança Alimentar 

 Em 2020, o IAS, por um lado, em conjunto com Serviços de Saúde, realizou 
inspecções higiénicas nos 66 equipamentos sociais que fornecem serviços de 
cuidados ou com necessidades específicas e, por outro lado, em conjunto com 
o Instituto para os Assuntos Cívicos (IAC), efectuou inspecções de segurança 
alimentar nos 115 equipamentos sociais.

 8.3.4 Prevenção e Controlo das Doenças Infecciosas 

 Em 2020, em colaboração com os Serviços de Saúde, o IAS continuou a 
acompanhar atentamente a ocorrência, o desenvolvimento e a possível 
propagação das doenças de carácter infecto-contagiosas, quer nas regiões 
vizinhas quer no território. Para o efeito, e tendo em conta as características 
das diversas doenças infecto-contagiosas, não só foram emitidos ofícios e 
instruções de prevenção e controlo aos equipamentos sociais, mas também 
realizaram inspecções regulares, de modo a supervisionar os equipamentos 
sociais na implementação dos parâmetros definidos no Guia de Prevenção 
de Doenças Transmissíveis em Equipamentos Sociais. Além de ter efectuado 
esclarecimentos sobre trabalhos de prevenção e controlo destinados às 13 
novas instalações, em resposta à pneumonia causada pelo novo tipo de 
coronavírus, o IAS realizou duas “Palestras sobre a Prevenção da Pneumonia 
causada pelo Novo Tipo de Coronavírus” e três “Sessões de Esclarecimento 
sobre a Retoma de Funcionamento dos Equipamentos Sociais”, tendo essas 
actividades contado com a participação de mais de 480 pessoas provenientes 
de 240 equipamentos sociais. Além disso, o IAS coordenou a suspensão de 187 
instalações para actividades em massa, tendo actualizado oportunamente as 
principais estratégias de resposta e as respectivas orientações de higiene. Foram 
realizadas cerca de 130 inspecções em relação às 52 instalações de alojamento 
em funcionamento contínuo, tendo instado 240 instalações a actualizarem os 
seus planos de resposta à prevenção epidémica e efectuarem exercícios de 
simulacro teórico. Com o alívio da situação epidémica, o IAS efectuou várias 
coordenações para a retoma gradual do funcionamento das instalações, tendo 
organizado testes de ácido nucleico para o pessoal das instalações e ajudado as 
entidades doadoras na distribuição de recursos materiais às instalações.

Realização de palestra sobre combate a incêndios para o pessoal dos equipamentos sociais
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8.4 Optimização de Serviços e Aumento da Qualidade
 8.4.1Orçamento Financeiro e Verbas Despendidas

 Em 2020, o Orçamento Privativo e o Plano de Investimentos e das Despesas 
de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) totalizaram 3.73 mil milhões 
de patacas, registando um decréscimo de cerca de 8% face ao ano de 2019. 
Entretanto, as verbas efectivamente despendidas foram de cerca de 3.6 mil 
milhões de patacas, sendo 97% a taxa de realização destes recursos.

 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 despendido foi de 3,48 mil milhões 
de patacas, correspondendo a um aumento de cerca de 3% em relação a 2019. 
As despesas de âmbito de serviços sociais continuaram a ser a maior proporção 
nas despesas gerais, registando um aumento de 5%, equivalente a 140 milhões de 
patacas, face a 2019.

     Tabela 4: Verbas orçamentadas e despendidas por fontes de financiamento

Tabela 5: Orçamento Privativo - Evolução das Despesas

Item 2019 2020

Orçamento Privativo
Orçamento 3.882.103.500 3.598.147.900 
Despendido 3.367.138.323 3.476.895.727
Taxa de realização 87% 97%

PIDDA
Orçamento 163.596.000 133.174.070
Despendido 33.670.753 132.018.079 
Taxa de realização 21% 99%

Total
Orçamento 4.045.699.500 3.731.321.970 
Despendido 3.400.809.076 3.608.913.806

Taxa de realização 84% 97%

Item 2019 2020 Taxa de 

1. Despesas de Âmbito de Serviço Social 2.841.653.780 2.979.034.617 5%

  Apoio financeiro às instituições de serviço social 1.496.844.966 1,583.509.344 6%
  Apoio financeiro a indivíduo e famílias 251.563.968 266.959.228 6%

  Subsídio para idosos 853.576.100 895.248.000 5%
  Subsídio de invalidez 173.546.000 193.612.000 12%

  Equipamentos sociais a cargo do IAS 10.692.130 7.311.732 -32%
  Actividades comunitárias e outros serviços 

prestados aos cidadãos 2.205.705 337.987 -85%

  Formação de trabalhadores da área social 4.325.745 1.182.746 -73%
  Obras/ Manutenção de equipamentos sociais 40.392.937 25.017.992 -38%

  Centros de Acolhimento de Emergência 8.506.229 3.450.142 -59%
  Posto/Centro de Testes de Ácido Nucleico de Covid-19 -- 2.405.446 --

2. Despesas de Funcionamento e de Investimento dos Serviços 476.081.367 446.439.395 -6%
  Pessoal 378.170.211 396.699.608 5%

  Bem consumível e serviços 47.778.593 37.765.843 -21%
  Despesas de instalações e equipamentos 50.132.563 11.973.944 -76%

3. Transferência para o Sector Público 49.403.176 51.421.715 4%

Total 3.367.138.323 3.476.895.727 3%
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 Em 2020, sob o princípio de “fazer bom uso dos recursos financeiros”, o 
IAS respondeu activamente às aspirações da sociedade, tendo desenvolvido 
oportunamente vários planos de trabalho no âmbito de serviços sociais e 
reforçado efectivamente o apoio destinado aos equipamentos sociais, com vista 
a promover o desenvolvimento profissional dos serviços sociais e optimizar 
as condições de trabalho do pessoal dos serviços sociais. Ao mesmo tempo, 
o IAS continuou a investir recursos abundantes na expansão/reparação dos 
equipamentos sociais, de modo a melhorar as condições das instalações e 
aumentar a sua capacidade de recepção de utilizadores. Além disso, foi reforçado 
o apoio aos grupos vulneráveis, tendo lançado várias medidas de assistência, por 
forma a ajudar os cidadãos a fazer face ao impacto causado pela epidemia.

    Apoio financeiro às instituições de serviço social
 Em 2020, o apoio financeiro a instituições de serviço social foi cerca de 1,58 mil 

milhões de patacas, consistindo em apoio regular, apoio as actividades eventuais 
e transferência de capitais. Dentre as quais, as despesas do apoio regular 
totalizaram cerca de 1,48 mil milhões de patacas, correspondendo a um aumento 
de cerca de 8% face a 2019. O apoio financeiro às actividades eventuais inclui-
se no capítulo do apoio financeiro não periódico destinado, de acordo com a 
necessidade real, às instituições de serviço social na realização de actividades, 
reparação em pequena escala e aquisição de equipamentos. Em 2020, as 
despesas do apoio das actividades eventuais totalizaram 63 milhões de patacas, 
registando uma diminuição de 12% em relação a 2019. 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 
2020, as despesas da transferência de capital totalizaram 39 milhões de patacas, 
registando uma diminuição de 29% em relação a 2019.

Figura 2: Apoio financeiro eventual e transferência de capital concedidos a instituições/
associações de serviço social de Macau
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Tipo
Sugestões Queixas Reclamações Total

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Serviços do 
IAS

Pessoal 1 0 21 33 1 0 23 33
Equipamentos e Instalações 0 0 0 5 0 0 0 5

Ambiente 1 2 1 4 0 0 2 6
Procedimento e formalidade 8 5 16 9 0 0 24 14
Segurança social e bem-estar 10 23 1 21 0 0 11 44
Educação e formação 2 0 0 0 0 0 2 0

Outros 4 1 1 5 1 0 6 6
Instituições de 
serviço social 
fiscalizadas 

pelo IAS

Funcionamento das instituições 3 5 35 50 0 1 38 56
Pessoal das instituições 0 0 15 14 0 0 15 14

Total 29 36 90 141 2 1 121 178

 8.4.4 Mecanismo de Tratamento de Sugestões, Queixas e 
Reclamações

 Para usufruir das opiniões e recomendações dos cidadãos, o IAS estabeleceu 
um mecanismo de tratamento de sugestões, queixas e reclamações. Em 2020, o 
mecanismo recebeu um total de 178 casos, registando um aumento de 57 casos 
face a 2019, sendo 51 casos de queixas.

 O número de casos relativos à optimização dos serviços do IAS foi de 108, sendo 
na sua maioria casos de queixas, totalizando 77 e estando principalmente 
relacionados com o pessoal, segurança social e bem-estar. Um total de 70 casos 
referia-se à optimização das instituições de serviço social, supervisionadas pelo 
IAS, e os casos de queixas constituíam igualmente o maior número, totalizando 
64 e sendo maioritariamente questões operacionais e atitude do pessoal das 
instituições de serviço social.

Tabela 6: Recepção de Sugestões, Queixas e Reclamações

 8.4.2 Carta de Qualidade
 Em 2020, o IAS promoveu 18 programas de carta de qualidade (com 40 

indicadores de qualidade de serviços), tendo a taxa de cumprimento de todos os 
indicadores de qualidade de serviços ultrapassado a taxa pré-definida.

 8.4.3 Programa de Avaliação do Grau de Satisfação do Serviço
 O ano de 2020 foi ainda marcado pela realização, mediante amostragem e 

correspondência, de um inquérito sobre o grau de satisfação dos serviços 
prestados pelo IAS, sobretudo os 25 serviços externos destinados aos cidadãos, 
instituições/associações que tinham recebido serviços ou apoios financeiros 
do IAS. No total, foram recolhidos 1.177 questionários válidos, dos quais 1.086 
questionários foram preenchidos pelos cidadãos e 91 por instituições de serviço 
social. O inquérito foi aplicado com uma escala de avaliação de 0 a 5 pontos, 
sendo 5 o nível mais elevado. Em 2020, o grau de satisfação do serviço, no geral, 
foi de 4,37.
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 8.4.5 Sistema de Gestão de Qualidade ISO9001
 A fim de promover a qualidade de serviço e aperfeiçoar o funcionamento interno, 

desde 2004 que o IAS tem vindo a fazer a certificação de qualidade do seu 
sistema de gestão. Actualmente, a Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos 
Equipamentos Sociais e a Equipa de Aquisição e Gestão do Património obtiveram 
a certificação (ISO9001:2015) da British Standards Institution  (BSI), no sentido de 
melhorar a qualidade de serviço e optiminizar o funcionamento interno através 
de uma gestão científica. 

 8.4.6 Optimização dos Procedimentos Administrativos
 Em resposta ao desenvolvimento dos serviços e à necessidade dos cidadãos, 

o IAS tem vindo activamente a melhorar os procedimentos administrativos, 
especialmente em relação aos problemas verificados durante o procedimento 
de funcionamento e às opiniões dadas pelos cidadãos. Para o efeito, com a 
fiscalização da comissão de optimização, o IAS tem vindo a lançar anualmente 
planos de trabalho em conformidade com a lei, por um lado, para simplificar e 
melhorar os procedimentos e, por outro lado, aumentar a eficiência dos trabalhos 
e serviços. Em 2020, foram implementados 10 projectos de optimização dos 
procedimentos administrativos pelo IAS, tendo sido concluídos 8 projectos em 
conformidade com a calendarização. Entretanto, 1 projecto foi cancelado devido às 
novas tarefas e 1 projecto necessitou de ser transferido para o ano de 2021. 

 8.4.7 Trabalhos respeitantes ao Plano para uma Gestão Íntegra
 A gestão íntegra constitui um dos trabalhos regulares do IAS. Neste ano, para 

além de formações contínuas para os novos funcionários, foram realizados, em 
Outubro, dois cursos especializados de formação sobre conhecimentos jurídicos 
(regime de poder paternal e tutela, regime de interdição) destinados ao pessoal 
do IAS e dos equipamentos sociais regularmente subsidiados, tendo contado 
com a participação de um total de 75 pessoas.

 Adicionalmente, em Agosto, através da colaboração com o Comissariado contra a 
Corrupção (CCAC), foi realizado uma palestra intitulada “Optimização da Gestão 
Interna de Organizações de Auto-ajuda”, com vista a aumentar a consciência de 
cumprimento da lei do sector.

2020
Relatório de Actividades do 
Instituto de Acção Social 

Retrospectiva dos Trabalhos do Ano

59



8.5 Estudos Temáticos e Projectos Legislativos 
 

8.5.1 Estudos Temáticos 
8.5.1.1 Estudo de Viabilidade sobre o Plano de Hipoteca Inversa

 O estudo de viabilidade sobre o “Plano de Hipoteca Inversa”, realizado pela 
Universidade de Macau (UM) por incumbência do IAS, já se encontra concluído. 
Segundo o relatório, os imóveis obtidos pelos idosos em Macau não apresentam 
um valor elevado, por situar em prédios antigos e andares baixos, motivo pelo 
qual a implementação da hipoteca inversa desempenharia um papel económico 
relativamente limitado aos idosos. Ao mesmo tempo, tendo em conta que o 
Governo da RAEM já lançou uma política abrangente em relação à protecção dos 
idosos, podendo os idosos ter um apoio económico relativamente suficiente, pelo 
que não há necessidade de implementar o referido plano a curto prazo.

8.5.1.2 Estudo sobre a Situação de Vida dos Idosos e a Procura dos 
Serviços de Cuidados a Longo Prazo na RAEM

 A fim de avaliar as necessidades dos idosos de Macau em relação aos serviços de 
cuidados de longo prazo e definir a direcção do desenvolvimento dos respectivos 
serviços, o IAS encarregou a Associação de Gerontologia de Hong Kong de 
desenvolver uma pesquisa intitulada "Estudo sobre a Situação de Vida dos Idosos 
e a Procura dos Serviços de Cuidados de Longo Prazo na RAEM”. O estudo já se 
encontra concluído e a Associação, além de ter avaliado a procura dos idosos da 
RAEM em relação aos serviços de cuidados de longo prazo, incluindo serviços 
prestados em lares de idosos, centros diurnos de cuidados especiais para idosos 
e serviços de cuidados domiciliários, e a taxa de planeamento dos respectivos 
serviços, apresentou algumas sugestões destinadas à taxa de planeamento dos 
serviços de cuidados de longo prazo.

8.5.1.3 Inquérito Especial sobre o Estado de Saúde dos Portadores de 
Cartão de Registo de Avaliação da Deficiência

 A fim de conhecer o estado de saúde, actualidade de mobilidade e de participação 
das pessoas com deficiência de Macau, assim como as suas necessidades em 
relação aos serviços de reabilitação, o IAS incumbiu à Associação de Reabilitação 
de Hong Kong de desenvolver um “Inquérito Especial sobre o Estado de Saúde 
dos Portadores de Cartão de Registo de Avaliação da Deficiência”, tendo os 
questionários sido realizados através de amostragem aleatória aos portadores de 
cartão.
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  8.5.2 Projectos Legislativos
 Regime da Qualificação Profissional dos Assistentes Sociais
 Para se articular com a entrada em vigor da Lei n.º 5/2019- Regime da 

Qualificação Profissional dos Assistentes Sociais, o IAS tem vindo a apoiar o 
Conselho Profissional dos Assistentes Sociais na elaboração de documentos 
complementares, tendo sido publicados, em 18 de Março de 2020, os Critérios 
para a Acreditação Profissional e o Código de Ética Profissional dos Assistentes 
Sociais.

 A fim de promover a implementação do regime da qualificação profissional dos 
assistentes sociais, o IAS continuou, em 2020, a apoiar o Conselho Profissional 
dos Assistentes Sociais a dar seguimento à elaboração dos regulamentos 
administrativos de “exame de acreditação” e “formação contínua”.
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Centro de Acção Social
1 Centro de Acção Social da Zona Centro-Sul (Patane)
2 Centro de Acção Social da Zona Norte (Tamagnini Barbosa)
3 Centro de Acção Social da Zona Noroeste (Ilha Verde)
4 Centro de Acção Social da Taipa e Coloane
5 Centro de Acção Social da Taipa e Coloane (Sucursal da Taipa)

Centro Integrado de Serviços de Família e Comunidade
1 Centro de Apoio Familiar da Associação Geral das Mulheres de Macau
2 Centro de Apoio à Família "Kin Wa" da Secção de Serviço Social da Igreja Metodista de Macau

3 Centro de Educação e Apoio à Família na Ilha da Taipa da Secção de Serviço Social da Igreja 
Metodista de Macau

4 Centro de Apoio à Família “Alegria em Abundância” da Associação Geral das Mulheres de Macau
5 Centro de Serviços Integrados «Família Alegre» do Exército de Salvação

6 Complexo de Serviços para a Família e Comunidade do Fai Chi Kei da Federação das Associações 
dos Operários de Macau

7 Centro de Serviços Integrados de Apoio à Família - Fonte de Alegria e de Energia

8 Centro de Apoio Múltiplo à Família “Alegria em Harmonia” da Associação Geral das Mulheres de 
Macau

9 Centro Lok Chon da União Geral das Associações dos Moradores de Macau

10 Centro Integrado de Serviços de Família e Comunidade de Seac Pai Van da União Geral das 
Associações dos Moradores de Macau

Centro Comunitário
1 Centro Comunitário da Taipa da União Geral das Associações dos Moradores de Macau
2 Centro de Serviço Comunitário da Areia Preta da União Geral das Associações dos Moradores de Macau
3 Centro de Apoio Social da Associação Baptista Ha Wan
4 Centro Comunitário de Iao Hon
5 Centro Comunitário da Ilha Verde da União Geral das Associações dos Moradores de Macau 
6 Centro de Serviços da Taipa da Federação das Associações dos Operários de Macau
7 Centro Comunitário da Praia do Manduco
8 Centro Comunitário da Zona de Aterros do Porto Exterior
9 Centro Comunitário de Mong – Há da União Geral das Associações dos Moradores de Macau

10 Centro Comunitário do Bairro Tamagnini Barbosa
11 Centro de Serviços da Zona Norte da Federação das Associações dos Operários de Macau
12 Centro Comunitário “Sun Tou Tong”
13 Centro comunitário "Amor aos vizinhos" da Igreja evangélica "Sun Tou Tong"1

14 Centro Comunitário da Associação Promotora do Desenvolvimento de Macau2

Quadros dos Serviços, Equipamentos Sociais e Projectos de Macau em 2020 

1   Entrou em funcionamento em Julho de 2020. 2   Entrou em funcionamento em Novembro de 2020.

Serviço de Apoio à Família

A cor preta significa 
subsidiado.

A cor vermelha significa 
público.

A cor azul significa não 
subsidiado e lucrativo.

A cor verde significa não 
subsidiado e não lucrativo.
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Serviço Comunitário Especial
1 Programa de Apoio Alimentar de Curto Prazo

2 Centro “WelAnser” – Plano de Serviços de Apoio aos Residentes de Macau de Nacionalidade 
Não-chinesa

3 Linha Aberta da Cáritas Macau – Esperança de Vida
4 Linha aberta do serviço de apoio em situações de emergência de 24 horas da Cáritas de Macau
5 Plano para obter uma vida familiar ensolarada — Serviço de Apoio à Família

6 Centro de Apoio às Relações Conjugais e Familiares do Movimento Católico de Apoio à Família 
Macau

7 Centro de Apoio à Educação — Vida Triunfante da Cáritas Macau
8 Centro de Apoio à Família da União Geral das Associações dos Moradores de Macau
9 Centro de Apoio Familiar da Zona Norte da Associação Geral das Mulheres de Macau

10 Centro de Apoio Mútuo para Mulheres da Congregação das Irmãs Nossa Senhora da Caridade do 
Bom Pastor

11 Centro de Promoção de Famílias Saudáveis da Rede de Serviços Juvenis Bosco

12 Associação de Luta Contra os Maus Tratos às Crianças de Macau — Centro de Protecção das 
Crianças

Centro de asilo e 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 Retiro e Reflexão para Pessoas do Sexo Masculino da Cáritas de Macau
5 Centro de Acolhimento Temporário para Mulheres "Ian Oi Chi Ká”

Centro de Sinistrados
1 Centro de Sinistrados da Ilha Verde

Quadros dos Serviços, Equipamentos Sociais e Projectos de Macau em 2020 

Serviço de Apoio à Família

A cor preta significa 
subsidiado.

A cor vermelha significa 
público.

A cor azul significa não 
subsidiado e lucrativo.

A cor verde significa não 
subsidiado e não lucrativo.
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Creche
1 Creche “Mong-Há” da Federação das Associações dos Operários de Macau
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 da Federação das Associações dos Operários de Macau
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 Diocesana Carmo
17 Creche da Associação dos Cristãos em Acção
18 Creche S. João da Obra das Mães (NAPE)
19 Creche “O Traquinas” da Federação das Associações dos Operários de Macau
20 Creche “A Gaivota”
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
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 Think Smart
36 Creche «o Lago» da União Geral das Associações dos Moradores de Macau

Quadros dos Serviços, Equipamentos Sociais e Projectos de Macau em 2020 

Serviço de Apoio a Crianças e Jovens

A cor preta significa 
subsidiado.

A cor vermelha significa 
público.

A cor azul significa não 
subsidiado e lucrativo.

A cor verde significa não 
subsidiado e não lucrativo.
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A cor preta significa 
subsidiado.

A cor vermelha significa 
público.

A cor azul significa não 
subsidiado e lucrativo.

A cor verde significa não 
subsidiado e não lucrativo.

Creche
37 Creche Tung Sin Tong V
38 Creche Tudo à Volta do Bebé
39 Ze Ai Creche-Jardim De Infância1

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 Oriental Pearl Creche, Macau2

48 Creche Jardim de Bebé3

49 Creche Kao Yip (Doca de Lam Mau)
50 Creche Tong Sum
51 Creche “Abelhinha” da Associação Geral das Mulheres de Macau
52 Creche S. João da Obra das Mães (Campus da UM)
53 Creche Diocesana Helen Liang
54 Creche–Vamos a Brincar
55 A Minha Galeria Creche
56 Berçário Montessori Montemind4

57 Creche Footprints
58 Creche I da Associação das Mulheres Oriundas de Fukien de Macau
59 Creche Cenoura
60 Centro Infantil Montessori de Macau
61 Creche Smart, Zonta Club de Macau 
62 Creche “A Macieira”
63 Creche Montessori Emile5

64 Creche Internacional de São José6

65 Berçário da Floresta Montessori7

66 Creche Lápis8

67 Creche Montessori Hallo9

68 Creche Kai Seng Montessori10

69 Creche Montessori Montemind 2 11

Serviço de Apoio a Crianças e Jovens

7   Entrou em funcionamento em Julho de 2020.
8    Entrou em funcionamento em Agosto de 2020.
9   Entrou em funcionamento em Agosto de 2020.
10 Entrou em funcionamento em Setembro de 2020.
11  Entrou em funcionamento em Dezembro de 2020.

1   A licença foi cancelada em Abril de 2020.
2   A licença foi cancelada em Agosto de 2020.
3   A licença foi cancelada em Setembro de 2020.
4   A licença foi cancelada em Dezembro de 2020.
5   Entrou em funcionamento em Fevereiro de 2020.
6   Entrou em funcionamento em Setembro de 2020.
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A cor preta significa 
subsidiado.

A cor vermelha significa 
público.

A cor azul significa não 
subsidiado e lucrativo.

A cor verde significa não 
subsidiado e não lucrativo.

Serviço de Apoio a Crianças e Jovens

Lar de Crianças e Jovens
1 Casa “ECF Fellowship Orphanage Inc.”
2 Lar de Jovens de Mong-Há
3 Centro Residencial “Arco-Iris”
4 Berço da Esperança
5 Lar de S. José Ká-Hó
6 Jardins Dom Versiglia
7 Fonte da Esperança
8 Lar de Estrela da Esperança do Sheng Kung Hui
9 Vila Lok Tou

Programa Especial

1 Sheng Kung Hui «Nova Ligação» — Programa Piloto dos Serviços a Prestar aos Jovens Anónimos e 
com Vício pela Internet

2 Dream Come True Adolescent Development Project
3 Sheng Kung Hui Refuel Back to School — School Adjustment Service Program 1

4 Agência da Perseverança da Coragem
5 Sheng Kung Hui Youth Works
6 Creche Diocesana Helen Liang – Centro Familiar
7 Associação das Águias Voadoras de Macau

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»

1   Terminou o funcionamento em Setembro de 2020. 
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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 1

3  Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão Sénior "Retribuição"
4 Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão Sénior da Obra das Mães na Praia do Manduco  2

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

Lar para Idosos
1 Lar de Cuidados de Ká Hó da Federação das Associações dos Operários de Macau
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

19 Lar de Cuidados “Alegria de Viver” dos Serviços da Secção de Serviço Social da Igreja Metodista 
de Macau

Serviço de Apoio a Idosos

1   Oferece-se serviço de alojamento, cuidados especiais diurnos, cuidados domiciliários, serviço de apoio, entre outros.
2   Entrou em funcionamento em Dezembro de 2020.

A cor preta significa 
subsidiado.

A cor vermelha significa 
público.

A cor azul significa não 
subsidiado e lucrativo.

A cor verde significa não 
subsidiado e não lucrativo.
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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 para Idosos "Tung Sin Tong"
8 Centro Diurno Prazer para Idosos da Associação Geral das Mulheres de Macau
9 Centro para Idosos Iat Seng da Taipa da União Geral das Associações dos Moradores de Macau 1

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)

6 Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão Sénior "Retribuição" (Serviço de Cuidados Domiciliários 
Integrados e de Apoio)

7 Serviços de Apoio a Idosos em Casa da Caritas

Serviço de Apoio a Idosos

1   Entrou em funcionamento em Março de 2020.
A cor preta significa 
subsidiado.

A cor vermelha significa 
público.

A cor azul significa não 
subsidiado e lucrativo.

A cor verde significa não 
subsidiado e não lucrativo.
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Serviço de Apoio a Idosos

1   Entrou em funcionamento em Janeiro de 2020.

Serviço para Idosos Isolados
1 Rede de Serviços Carinhosos aos Idosos da União Geral das Associações dos Moradores de Macau

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
25 Centro Ji Cing do Povo 1
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Programa de Apoio aos Idosos Isolados
1 Casa dos «Pinheiros» da Taipa

2 Centro de Cuidados Especiais Rejuvenescer da União Geral das Associações dos Moradores de 
Macau

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 Associação dos Residentes do Bairro da Praia do 
Manduco

18 Centro de Convívio da Associação dos Habitantes das Ilhas Kuan Iek
19 Centro de Convívio da Associação Geral das Mulheres de Macau
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 Praia do Manduco
23 Centro I Chon da União Geral das Associações dos Moradores de Macau
24 Centro de Actividades Idosos de "Tung Sin Tong"
25 Centro Diurno Prazer para Idosos da Associação Geral das Mulheres de Macau
26 Centro de Apoio Social da Associação Baptista Ha Wan  1

1   Aderiu ao referido Programa em 2020.

Serviço Urgente de Teleassistência Doméstica e do Exterior
1 Centro de Serviços de Teleassistência “Peng On Tung”

Serviço de Apoio a Idosos
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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 Macau
9 Programa de Auxílio — Residencial Apoio Feliz

10 Centro Long Cheng da Associação de Reabilitação «Fu Hong» de Macau
11 Vila Harmonia

Centro de Dia
1 Centro de Apoio a Surdos
2 Centro “A Madrugada”
3 Centro de Dia “Alvorada”
4 Centro de Apoio Vocacional
5 Centro de Reabilitação de Cego
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”

10 Blissful, Centro de Auxilio Comunitário para Portadores de Deficiência Intelectual de Macau Special 
Olympics

11 Centro Chong Wing da Macau Association of the Hearing Impired

Oficina de Trabalho Protegido
1 Centro Lustroso
2 Centro Pou Lei da Associação de Reabilitação “Fu Hong” de Macau

Centro de Formação Profissional
1 Loja do Canto (Centro da Formação Profissional)
2 Casa de Petisco “Sam Meng Chi”
3 Casa do Arco-Íris Esplendoroso
4 Centro Pou Choi da Associação de Reabilitação “Fu Hong” de Macau
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Serviço de Reabilitação

Serviços Gerais de Reabilitação
1 Complexo de Serviços “Hong Lok”
2 Centro de Serviços Complexos “Ngai Zeon”

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"
4 Centro de Desenvolvimento da Criança de Macau

Serviço de Autocarro de Reabilitação
1 Autocarro Venha Conosco Chon Fai

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»
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Serviço de Prevenção e Tratamento do Distúrbio do Jogo

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
5 Confraternidade Evangelístico Industrial de Macau
6 Centro de Serviços Gerais da Macao Casa dos Trabalhadores dos Indústria de Jogo
7 Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau - Projecto de Jovem Inteligente

8 Associação de Juventude Voluntária de Macau － Plano de "Vida de Arco-Íris" para Trabalhadores 
da Indústria do Jogo

9 Associação dos Jovens Cristãos de Macau - Plano Sensibilizador sobre a Gestão Racional de 
Recursos Financeiros

10 Teen Teen Buddies Camp da Rede de Serviços Juvenis Bosco
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Serviço de Prevenção da Toxicodependência

Serviço de Reabilitação para os Toxicodependentes
1 Centro de Tratamento por Medicamentos (Metadona) da Ilha Verde
2 Centro de Tratamento por Medicamentos (Metadona) da Areia Preta
3 Centro de Tratamento por Medicamentos (Metadona) do Carmo (Taipa)
4 Centro de Tratamento por Medicamentos (Metadona) do Centro Hospitalar Conde de São Januário

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 Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau – We Point

Serviço de Prevenção da Toxicodependência
1 Casa de Educação de Vida Sadia
2 Centro Comunitário para Jovens da Associação dos Jovens Cristãos de Macau (YMCA)
3 Associação dos Jovens Cristãos de Macau - Organic Teen
4 Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau - Be Cool Project

Lar de Tratamento e Reabilitação da Toxicodependência
1 Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau - Centro de Reabilitação
2 Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau - Secção Feminina

Serviço de planeamento de carreira
1 Centro de Desenvolvimento para o Crescimento dos Jovens de Noah 1

Serviço de Desabituação Tabágica
1 Associação de Beneficência Au Hon Sam - Consulta Externa de Desabituação Tabágica

1   Prestou serviço, entre 2019 e 2020, através do Programa especial “Programa de apoio aos jovens com tratamento da 
toxicodependência e suas famílias” 
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Serviço de Reinserção Social

Serviço de Residência Temporária dos Jovens Infractores
1 Residência Temporária dos Jovens Infractores

Serviço de Residência Temporária dos Reabilitados
1 Lar de Acolhimento Temporário
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