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Prefácio 

Em 2018, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, atendo como eixo fulcral às Linhas de Acção 
Governativa do Governo da RAEM, não só deu continuidade, como também se empenhou na concretização das acções 
previstas no Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM, procurando melhorar, com dedicação e firmeza, assim 
como com uma atitude pragmática e recorrendo a um modelo de gestão científico mas também humano, o desempenho 
do seu trabalho, sem cessar de expandir e de optimizar os serviços já existentes relacionados com a vida da população, 
no sentido de construir uma cidade habitável, repleta de belos espaços verdes que ofereçam lazer e conforto. 

O Conselho de Administração, o Conselho Consultivo e a Comissão de Fiscalização responsabilizam-se, cada qual 
dentro das atribuições que lhe estão cometidas, pelo serviço de execução, apreciação e verificação, sempre dispostos a 
promover quer a optimização quer o desenvolvimento contínuo de cada uma das tarefas levadas à prática por este 
Instituto. Em 2018, o Conselho Consultivo e o seu grupo de investigação realizaram 22 reuniões e a Comissão de 
Fiscalização concretizou 6. Os membros dos Conselhos e da Comissão participaram em diversas actividades organizadas 
pelo IACM. 

Em 2018, o IACM ateve-se à linha de defesa, no que respeita à fiscalização dos produtos em circulação no mercado, 
combatendo actos de comercialização de géneros alimentares que pudessem pôr em perigo a segurança alimentar, 
exigindo que os estabelecimentos que não satisfizessem os requisitos tomassem imediatamente medidas de correcção, 
no sentido de evitar a ocorrência de incidentes de segurança alimentar. No mesmo ano, concluiu a elaboração das 
“Normas relativas à utilização de edulcorantes em géneros alimentícios” e dos “Limites máximos de metais pesados 
contaminantes em géneros alimentícios”, dos projectos de regulamentos administrativos sobre critérios de segurança 
alimentar “Requisitos da temperatura durante o processo de produção e comercialização de leite pasteurizado e leite 
composto pasteurizado” e “Limites máximos de resíduos de pesticidas nos géneros alimentícios”, e efectuou a revisão 
das “Orientações Técnicas de Higiene Alimentar”. Entretanto, melhorou os conhecimentos do sector profissional e do 
público no âmbito da prevenção de riscos da segurança alimentar, reforçou ainda a penetrabilidade e o grau de divulgação 
de informações sobre segurança alimentar através dos novos media, promovendo a cooperação trilateral Governo/sector 
profissional/cidadãos. Ao mesmo tempo, procurou intensificar, sob diversas vertentes, o uso da tecnologia para garantir 
a segurança alimentar de Macau, através da cooperação regional, da comunicação de informação e do intercâmbio 
tecnológico. 

O IACM concretizou, de forma ordenada, os projectos de reconstrução de mercados existentes e de construção de 
novos mercados. O Centro Comercial de Seac Pai Van e o Auto-Silo anexo ao mesmo já se encontram em funcionamento, 
tendo também sido instalados sistemas de ar condicionado no Mercado de Tamagnini Barbosa e no Mercado Municipal 
do Bairro Iao Hon. Por outro lado, para melhorar a situação de ocorrência de inundações durante as chuvas intensas na 
zona do Porto Interior, foi iniciada a obra de construção de "Box-Culvert" da Estação Elevatória de Á guas Pluviais do 
Norte do Porto Interior, e executadas obras de melhoramento dos esgotos nas diversas zonas da cidade para aumentar a 
sua capacidade de drenagem, tendo-se, ainda, substituído a rede de drenagem anteriormente existente, que não era 
suficiente para satisfazer as necessidades, de modo a optimizar o sistema de drenagem pública de Macau. Com vista a 
proporcionar espaços de lazer de melhor qualidade e mais diversificados, foram instalados dois conjuntos de 
equipamentos lúdicos temáticos e de grande dimensão ao ar livre no Parque Central da Taipa e substituídos os 
equipamentos do parque infantil; concluída a construção da zona de lazer da Rua do General Ivens Ferraz, e realizadas 
obras de embelezamento do pavimento da zona de Lazer do Reservatório, de optimização da Praça de Ponte e Horta e 
da Zona de Lazer do Miradouro da Capela de Nossa Senhora da Penha, entre outras. 

A fim de consolidar a bela imagem de cidade turística que Macau já possui, o Instituto prosseguiu com as obras de 
embelezamento dos arruamentos e de melhoramento das instalações. No ano de 2018, finalizou a repavimentação com 
asfalto e o embelezamento da Avenida da Ponte da Amizade, da Avenida Norte do Hipódromo e da Estrada Governador 
Nobre de Carvalho, e concluiu as tarefas de repavimentação das principais ruas, nomeadamente, Avenida do Coronel 
Mesquita, Avenida de Almeida Ribeiro, entre outras. No que respeita à manutenção da salubridade pública, os serviços 
limparam 109 “pontos negros” de diversas zonas, e durante a passagem do tufão “Mangkhut” removeram cerca de 2545 
toneladas de lixo, sem descurar a execução regular das campanhas de desratização e de desinfestação de mosquitos, 
minimizando o risco de propagação da febre de dengue e da doença do vírus Zika. Equipou os 128 depósitos de lixo 
fechados espalhados por Macau com sensores de abertura automática de portas para colocação do lixo, fazendo com que 
os cidadãos possam utilizar os referidos depósitos de lixo de forma mais fácil e higiénica, no sentido de melhorar 
eficazmente a salubridade pública. Em simultâneo, prosseguiu, ainda, com o alargamento do programa de recolha 
selectiva, com vista a reduzir as fontes geradoras de resíduos e proteger o meio ambiente. 

Em 2018, deu continuidade à promoção das acções “Princípios da Vida com Cortesia”, divulgando junto de escolas 
e bairros comunitários a concretização dos 12 comportamentos diários considerados essenciais para se ser um bom 
cidadão, realizou a actividade “Jovens ao encontro da nação - À descoberta da História em Sichuan”, no intuito de 
estimular junto da população sentimentos de pertença e de orgulho pela Pátria e por Macau. No mesmo ano, a Galeria 
Comemorativa da Lei Básica de Macau apresenta um novo rosto após a sua reorganização, tendo sido acrescidos 
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conteúdos e equipamentos mais actualizados e aperfeiçoados. Estas acções procuraram encorajar os cidadãos a participar 
nos assuntos da comunidade, estimulando com isso o espírito de solidariedade e fraternidade. 

A fim de aumentar a área de cobertura verde da cidade, o Instituto continuou a implementar o aprofundamento da 
criação de espaços verdes e floridos, aumentando o número de lugares com plantas aromáticas, para impregnar esta 
pequena cidade com um aroma agradável. Com o objectivo de implementar o Plano Quinquenal de Desenvolvimento, 
deu continuidade à conservação e plantação de mudas de mangal e à reflorestação. Este ano, procedeu-se a trabalhos de 
criação de zonas verdes e de cultivo de plantas na “Zona de exposição de plantas medicinais de montanha”, na “Zona 
de exposição de plantas medicinais de ambientes escuros” e na “Zona de exposição de plantas medicinais de bambu”. 
Tendo em conta os danos causados pelo tufão “Hato” em 2017 ao ambiente arborizado de Macau, realizou-se um Estudo 
do plano conceptual de reconstrução e recuperação paisagística do sistema de espaços verdes, e após a catástrofe 
desenvolveu-se, de forma ordenada, uma série de trabalhos relativos à substituição das árvores e recuperação ecológica.  

No âmbito da gestão e manutenção de animais, em virtude de “Jian Jian” e “Kang Kang” estarem a caminhar para 
o período da adolescência, foram criados separadamente da mãe “Xin Xin”, encontrando-se actualmente a família dos 
pandas gigantes em bom estado de saúde. Sendo os macacos-dourados (Rhinopithecus) e pandas-vermelhos animais 
selvagens de companhia dos pandas gigantes, estes são exibidos em Macau para promover a educação científica e 
partilhar com o público os riscos existentes durante a protecção e criação destes animais. Além disso, optimizou-se de 
forma contínua as instalações e plantas dos pavilhões. 

O Centro de Serviços da RAEM e centros de prestação de serviços ao público esforçaram-se por diversificar os 
serviços e aumentar a eficiência no seu funcionamento. Este ano, o IACM instalou o Centro de Prestação de Serviços 
ao Público das Ilhas – Posto de Seac Pai Van, para além de alargar o âmbito de cobertura da função de obtenção de senha 
online, a fim de satisfazer as necessidades dos cidadãos das diversas zonas. Interagindo com os centros de prestação de 
serviços ao público e os conselhos consultivos de serviços comunitários, o Instituto promoveu o contacto com os bairros 
comunitários e, bem assim, a comunicação e a cooperação entre os serviços, para melhor conhecer a situação social e a 
vontade dos residentes nesses bairros, assim como resolver concertada e vigorosamente, os problemas quotidianos das 
diversas zonas. 

Pela continuidade do alargamento do âmbito da certificação, este ano, obteve pela primeira vez a certificação do 
sistema de gestão da qualidade ISO 9001, no que se refere à “gestão das instalações municipais para fins de lazer do 
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais”. Por outro lado, o Instituto teve 110 serviços externos, 223 serviços 
administrativos internos e 2 serviços internos que obtiveram certificação da Carta de Qualidade dos Serviços Públicos, 
e vai persistir no aprofundar dos trabalhos relacionados com a certificação da carta de qualidade. 

No que respeita à promoção dos serviços públicos electrónicos, o Instituto lançou a página electrónica de 
“Instalações municipais EasyGo” em versão para telemóvel; criou um sistema electrónico de fiscalização e aplicação de 
multa nos termos da “Lei de Protecção dos Animais”; lançou serviços de auto-atendimento relativos ao licenciamento 
de Estabelecimentos de Comidas e Bebidas e prestou serviços de auto-impressão de licença no Guia da Cidade; 
optimizou as funções da “licença temporária de venda” do “Sistema de Gestão de Vendilhões”, para facilitar a verificação 
do andamento de apreciação por parte dos cidadãos; concluiu a criação da plataforma “IAM em contacto”, a fim de 
tornar mais conveniente e fácil a apresentação de problemas específicos no âmbito dos assuntos municipais por parte 
dos cidadãos e acelerar o tratamento. 

O Grupo de Voluntários do IACM, que integra 134 membros, manteve a iniciativa de desenvolver o espírito de 
fraternidade e entreajuda, através da “Acção de caridade comunitária”, desenvolver o seu talento e prestar um salutar 
contributo para a sociedade, apoiando doentes crónicos, idosos solitários, deficientes e famílias mais fragilizadas.   

Em suma, o IACM desenvolveu este ano a esmagadora maioria dos seus trabalhos, sem percalços, e concluiu-os 
de acordo com o plano que houvera traçado, graças ao esforço incansável de todo o seu pessoal, ao qual o Conselho de 
Administração não pode deixar de manifestar os seus sinceros agradecimentos e votos. Numa perspectiva de futuro, o 
Instituto espera que todos os trabalhadores, no exercício das suas funções, continuem a promover o espírito de equipa e 
a cumprir, cada qual na sua função, a sua missão com firmeza, integridade e melhoria contínua, formando uma equipa 
coesa, pronta a prestar serviços de alta qualidade à população.  

O Presidente do Conselho de Administração 

 

                                               _____________________ 

                José Tavares 
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1. Inspecção Sanitária e Salvaguarda da Saúde 

O IACM promoveu activamente a cooperação entre o Governo, os operadores e os cidadãos, para 

em conjunto continuar a empenhar-se nas acções que visem a fiscalização da segurança alimentar de 

Macau. Por outro lado, continuou a divulgação de conhecimentos sobre segurança alimentar através 

da nova plataforma multimédia, e com o apoio dos parceiros de cooperação regional e internacional, 

reforçou o intercâmbio de informações sobre a segurança alimentar, aumentou a capacidade de 

resposta a riscos de segurança alimentar, melhorou a regulamentação atinente à importação de 

produtos alimentares, assim como executou rigorosamente de acordo com a lei tarefas relativas à área 

do controlo sanitário e veterinário. 

Aperfeiçoamento do Centro de Segurança Alimentar 
Prevenção e fiscalização da segurança alimentar 

Em 2018, o IACM fiscalizou continuadamente estabelecimentos de 
comida e bebidas, lojas de tipo take away, fábricas alimentares, lojas de venda 
a retalho, etc., fornecendo-lhes orientações para melhorarem a segurança do 
seu processo de produção alimentar, tendo recolhido um total de 3 127 
amostras de alimentos e obtido uma taxa de aprovação superior a 99,8%. Em 
simultâneo, o Instituto prosseguiu com a cooperação com outros serviços da 
função pública, tendo executado várias operações conjuntas de combate a 
estabelecimentos ou a indivíduos que violavam as disposições da Lei de 
Segurança Alimentar, tendo, durante o ano, acompanhado 71 casos suspeitos 
de infracção, do que resultou a apreensão de cerca de 2 362 quilogramas de 
mercadorias. 

No âmbito do intercâmbio sobre riscos para a segurança alimentar, reforçou-se, com a entrada em funcionamento 
da nova plataforma multimédia, a divulgação e a exposição de conhecimentos sobre segurança alimentar, tendo sido 
emitidos 2 983 alertas alimentares ao sector alimentar, divulgdas informações sobre a segurança alimentar mediante 
textos e vídeos através da conta do WeChat e do canal Youtube, transmitidos alertas e divulgações em destaque através 
da aplicação online da segurança alimentar do Instituto ao público. Por outro lado, face aos incidentes e actividades da 
segurança alimentar, foram emitidos 96 comunicados de imprensa, editados e apresentados 159 textos e publicados 
quatro volumes com informações sobre segurança alimentar. Com vista a coordenar com os actuais meios de 
sensibilização e os contextos culturais existentes, foram elaborados, em três línguas, os manuais online - 5 Dicas de 
Segurança Alimentar (ABCDE), para elevar progressivamente a consciência do sector alimentar e dos cidadãos no 
âmbito da protecção da segurança alimentar; por outro lado, para aumentar os conhecimentos do sector profissional e 
dos cidadãos, este Instituto elaborou o “Guia de Prácticas de Higiene: Pedidos de comida online e serviço de entrega 
de comida tipo takeaway” e o “Manual sobre a Prevenção de Desastres e para Garantir a Segurança da Á gua Potável 
e dos Alimentos nos Socorros após Catástrofes”, com conteúdos ilustrados, práticos e de fácil manipulação.  

Foi ainda aprofundado o conhecimento de todas as partes sobre “Conhecer 
os critérios de segurança alimentar”, “Orientações relativas à segurança 
alimentar” e “Manual para Garantir a Segurança da Água e dos Alimentos Após 
Desastres”, através de visitas e colóquios realizados pelo sector, e bem assim da 
plataforma multimédia online e de materiais de divulgação. O IACM deu 
continuidade à organização de “Cursos para supervisores de higiene alimentar”, 
tendo tido mais de    1 000 indivíduos inscritos nos mesmos, e adicionou a 
organização mensal do “Curso Básico sobre a Segurança Alimentar e Higiene 
Ambiental” e concluiu a elaboração de material didáctico em três línguas 
intitulado “Guia de Higiene Alimentar para o Manuseamento de Alimentos em 
Restaurantes e Takeaways”, a fim de elevar a eficácia pedagógica. Deu 
continuidade à promoção da "Palestra sobre Segurança Alimentar nas Refeições 
Escolares" em instituições de ensino, creches, lares de Macau, etc. Em 2018, 
foram organizados 47 encontros e palestras sobre segurança alimentar com o sector, tendo estes eventos contado com 
uma participação de cerca de 1 100 pessoas. O IACM deu continuidade à prestação de serviços de apoio ao sector, 
tendo visitado cerca de 500 estabelecimentos do sector alimentar. No âmbito das acções de sensibilização do público 
sobre os riscos de segurança alimentar, este ano foram actualizados os respectivos temas de sensibilização, totalizando 
21 temas divididos por três grandes unidades, nomeadamente “Prevenção de Riscos Alimentares”, “Conhecimento de 
Riscos Alimentares” e “Alimentação e Nutrição”, e realizadas 450 acções de sensibilização destinadas ao público, as 
quais contaram com a presença de cerca de 18 363 participantes. Em 2018, foi ainda organizado o “Dia de Atenção à 
Segurança Alimentar”, com uma série de actividades temáticas sobre o tema “Conheça os Pontos-Chave da Segurança 
Alimentar para Prevenir Doenças transmitidas por Alimentos”, para aumentar de forma geral a consciência dos 
cidadãos no âmbito da segurança alimentar.  

Reforço do combate às violações da 
“Lei de Segurança Alimentar” 

Esclarecer os critérios de segurança 
alimentar e os requisitos de higiene ao 
sector alimentar de Macau  
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Este ano e no tocante aos critérios da segurança alimentar, o IACM deu a conhecer as “Normas relativas à 
utilização de edulcorantes em géneros alimentícios” do Regulamento Administrativo n.º 12/2018 e os “Limites 
máximos de metais pesados contaminantes em géneros alimentícios” do Regulamento Administrativo n.º 23/2018, e 
em finais deste ano concluirá a elaboração do projecto de regulamento administrativo “Limites máximos de resíduos 
de pesticidas nos géneros alimentícios”. Procurando suprir necessidades do sector, foram lançadas seis e revista uma 
orientações sobre segurança alimentar. Foram concluídas três investigações específicas sobre produtos alimentares em 
circulação nos mercados locais intituladas “Investigação de resíduos de pesticidas nos produtos de frutas e vegetais”, 
“Investigação sobre os microrganismos patogénicos nas sanduíches e saladas”, e a “Investigação específica dos 
produtos alimentares dos países de língua portuguesa”. Foram ainda desenvolvidos o “Plano de investigação dos 
alimentos de saúde” e a “Investigação sobre o nível de microrganismos e a quantidade de açúcar que as bebidas 
artesanais contêm”.  

Desenvolvimento da cooperação regional e do intercâmbio internacional 
Em 2018, o IACM participou em várias acções de intercâmbio regional 

e internacional: realizou uma reunião de trabalho sobre segurança alimentar 
com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica de Portugal 
(ASAE), esteve também presente, como membro da delegação chinesa, na 
Sessão do Comité do Codex sobre Aditivos Alimentares, na Sessão do 
Comité do Codex sobre Resíduos de Pesticidas, entre outras.  

Com vista a desenvolver o intercâmbio com as regiões vizinhas, 
organizou a “Palestra sobre segurança alimentar com especialistas da 
província de Guangdong, Hong Kong e Macau 2018”, o “4.o Curso de formação sobre a identificação de ingredientes 
alimentares” a “Reunião de Trabalho sobre o Intercâmbio e a Cooperação Guangdong – Macau na Á rea da Segurança 
Alimentar 2018”, e publicou o livro “Crónicas de uma década sobre trabalhos de segurança alimentar Guangdong-
Macau”, entre outros. Deslocou-se ao Instituto de Investigação das Pescas do Mar do Sul da China, da Academia de 
Ciências Pesqueiras da China (South China Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences), 
para participar no curso de formação; ao distrito de Minquan da cidade de Shangqiu da província de Henan, para 
realizar um intercâmbio in loco no âmbito da supervisão da segurança e qualidade dos caranguejos peludos chineses 
do Interior da China fornecidos ao território; a Pequim, para participar no curso de formação e aprendizagem 
organizado pelo Centro de Avaliação de Risco da Segurança Alimentar Nacional; e a Changsha, capital da Província 
de Hunan, para discutir sobre o desenvolvimento da investigação e estudo da resistência das bactérias aos antibióticos 
em suínos vivos importados por Macau com os Serviços Alfandegários de Changsha.  

Aperfeiçoamento do mecanismo de fiscalização da segurança alimentar 
Melhoria do controlo de produtos alimentares importados através do intercâmbio e cooperação 

O IACM manteve uma estreita comunicação com diversos organismos locais, do Interior da China, das regiões 
vizinhas e de outras regiões responsáveis pela área da inspecção sanitária. Deslocou-se a Zhuhai, para realizar um 
encontro de intercâmbio com os representantes da Administração Estatal de Supervisão de Qualidade, Inspecção e 
Quarentena e dos Serviços de Inspecção e Quarentena para a Saída e Entrada de Zhuhai, tendo ambas as partes assinado 
dois acordos de cooperação. Dirigiu-se à ilha artificial e ao edifício do posto fronteiriço de Macau da Ponte Hong 
Kong-Zhuhai-Macau, para desenvolver trabalhos preparatórios no âmbito da futura inspecção sanitária. Deslocou-se, 
também, a Pequim, para visitar a Administração Estatal de Alimentos e Medicamentos, os Serviços de Inspecção e 
Quarentena para a Saída e Entrada da China e o Centro de Avaliação de Risco da Segurança Alimentar Nacional, ao 
distrito de Doumen da cidade de Zhuhai, para realizar um intercâmbio junto das fábricas produtoras de alimentos 
refrigerados destinados a Macau, a Xian, para participar na reunião “SCO calls for close cooperation in coping with 
trans-border epizootic diseases” e, ainda, às fábricas de produtos alimentares de Hong Kong, para conhecer o seu 
funcionamento, tendo realizado intercâmbio de técnicas com os representantes dos Serviços para a Alimentação e 
Saúde de Hong Kong e das fábricas de produtos alimentares e participado no “Regional Symposium on AMR” 2018, 
realizado em Hong Kong. Organizou o seminário “Uma Visão Geral da Resistência Antimicrobiana numa Perspectiva 
de Segurança Alimentar”, onde foram convidados especialistas do Interior da China, de Hong Kong, de Portugal e de 
Macau, para discutirem sobre a actual situação da resistência antimicrobiana.     

De modo a reforçar o intercâmbio técnico e a cooperação no domínio das inspecções entre Guangdong e Macau, 
o IACM deu continuidade ao desenvolvimento de estudos e de cooperação com os serviços competentes do Interior 
da China, tendo desenvolvido com os Serviços de Inspecção e Quarentena para a Saída e Entrada da Província de 
Guangdong o “Acordo de investigação e estudo sobre a viabilidade de aplicação de teste rápido aos animais vivos para 
consumo importados por Macau”, e iniciou com os Serviços de Inspecção e Quarentena à Saída e Entrada da Província 
de Hunan o “Plano de cooperação sobre investigação e estudo da resistência das bactérias aos antibióticos em suínos 
vivos importados por Macau”. Desenvolveu com os Serviços de Inspecção e Quarentena à Saída e Entrada de Zhuhai 
o “Acordo de cooperação sobre supervisão de produtos alimentares depositados em armazéns provisórios”, o “Acordo 
de cooperação sobre inspecção sanitária de produtos de aves de capoeira refrigerados e congelados a fornecer a Macau”. 
Por fim, deu continuidade à execução do “Acordo de cooperação sobre o reforço da inspecção sanitária da carne de 
aves refrigeradas e congeladas importadas por Macau” com os Serviços de Inspecção e Quarentena à Saída e Entrada 

50.ª Sessão do Comité do Codex sobre 
Aditivos Alimentares 
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de Shenzhen. 

Intercâmbio e formação profissional 
No decorrer do ano, o Instituto levou a efeito várias sessões de intercâmbio e formações profissionais no exterior, 

a saber: “Conferência Mundial sobre Segurança Alimentar 2018”, “7th BfR-Summer Academy on Risk Assessment 
and Risk Communication in the area of Food Safety”, Workshop temático “Agreement On The Application Of Sanitary 
And Phytosanitary Measures (SPS)” da Organização Mundial do Comércio (OMC) e reuniões regulares e informais 
da SPS, “24.ª Sessão do Comité do Codex sobre Sistemas de Inspecção e Certificação de Importação e Exportação de 
Alimentos”, “China International Food Safety & Quality Conference 2018”, entre outras. 

Aperfeiçoamento do mecanismo de gestão dos mercados e vendilhões 
Aperfeiçoamento da gestão dos mercados 

O IACM, como entidade responsável pela gestão e manutenção dos 
mercados de Macau, procura assegurar a sua limpeza e higiene, bem como 
garantir que o seu nível de qualidade corresponda aos requisitos definidos. 
São da responsabilidade diária do Instituto: a inspecção e fiscalização dos 
produtos vendidos nos mercados e a recolha semanal de amostras alimentares 
dos mercados e seu envio para análise, prosseguindo com a inspecção às 
provas recolhidas na fonte de origem dos produtos. Até Dezembro de 2018, 
organizou quatro sorteios públicos de bancas desocupadas para exploração de 
vendilhões em mercados, às quais, no âmbito dos mercados, se candidataram 
685 cidadãos, tendo sido arrendadas 27, e no âmbito dos vendilhões se 
candidataram 2 718 cidadãos, tendo sido emitidas 14 licenças de vendilhão. 
O IACM deu também início ao processo administrativo de recuperação de bancas de vendilhões devido à gestão 
incorrecta por parte dos vendilhões e por estes não terem mostrado vontade ou intenção de as explorar, tendo 
recuperado oito bancas durante o ano, para garantir a segurança e higiene dos alimentos postos à venda, e sido sorteadas 
de novo, para conduzir a um melhor aproveitamento dos recursos existentes. Em 2018, o IACM concluiu a mudança 
do Mercado Provisório do Patane para o edifício do Complexo Municipal do Mercado do Patane, a distribuição das 
bancas do Mercado Provisório Municipal Almirante Lacerda, a obra de instalação de elevadores para mercadorias no 
Mercado de Tamagnini Barbosa, a obra de substituição do material do telhado do Mercado Municipal de Coloane, as 
obras de instalação de sistemas de ar condicionado do rés-do-chão do Mercado de Tamagnini Barbosa e do Mercado 
Municipal do Bairro Iao Hon e já iniciou a obra de ampliação do átrio do Mercado Municipal da Taipa. 

Com vista a concretizar uma melhoria contínua, o IACM levou a cabo um inquérito junto dos cidadãos que 
frequentavam os mercados e dos arrendatários de bancas dos mercados, servindo os dados recolhidos de referência 
para uma melhoria da qualidade dos serviços prestados. O “Sistema de gestão dos trabalhos de fiscalização dos 
mercados” deste Instituto foi aprovado e actualizada a certificação de qualidade ISO9001:2015, tendo o IACM 
prosseguido com a sua implementação, a fim de reforçar a eficácia da fiscalização digital da gestão dos mercados e de 
elevar a qualidade dos serviços. 

Aperfeiçoamento do controlo do exercício de actividades dos vendilhões 
O IACM prosseguiu com a organização de actividades alusivas às festividades mais tradicionais, tão 

características de Macau, nomeadamente a queima de panchões e fogo-de-artifício durante o Ano Novo Lunar, a feira 
da véspera do Ano Novo Lunar, a “Feira da Taipa” - duas vezes por ano e a Feira de Natal, realizada durante o período 
do Natal. A pedido de associações, emitiu também 165 licenças temporárias de venda em feiras temporárias/festas. O 
IACM, durante a quadra festiva do Ano Novo Lunar e vésperas da “Abertura do Cofre de Kun Iam”, disponibilizou 
ainda tendas temporárias de venda de ventoinhas e pivetes, junto ao Largo do Pagode da Barra e em frente ao Templo 
de “Kun Iam Tong”, e organizou feiras de flores nas vésperas do Ano Novo Lunar no Jardim de Iao Hon e na Praça do 
Tap Seac. Para reforçar o ambiente festivo, foram adicionados vários elementos activos nas instalações recreativas das 
feiras realizadas em celebração de festividades, tornando-as mais atraentes.  

Acompanhamento dos trabalhos de auscultação de opiniões sobre a 
legislação 

Por os actuais regimes de gestão dos mercados públicos e dos vendilhões 
de Macau em vigor já terem vindo a ser utilizados há vários anos, tornando 
impossível a sua adaptação ao rápido desenvolvimento e às necessidades 
sociais, o IACM, tendo por referência o regime de gestão e experiência dos 
territórios vizinhos, em conjugação com a situação real e as necessidades de 
Macau, elaborou o texto para consulta do projecto da Lei do Regime de Gestão 
dos Mercados Públicos e da Lei do Regime de Gestão dos Vendilhões e 
realizou uma consulta pública, através de diversas vias, entre 30 de Março e 
28 de Maio, onde foram recolhidas 2 053 opiniões. A par disso, organizou 
também sessões de auscultação com os Conselhos Consultivos de Serviços 
Comunitários das três zonas e 4 sessões de consulta pública, que contaram com a participação de 749 indivíduos. Por 

Feira na véspera do Ano Novo Lunar 
do Iao Hon 

Consulta pública acerca da “Lei do Regime 
de Gestão dos Mercados Públicos” e a “Lei 
do Regime de Gestão dos Vendilhões” 
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outro lado, destacou trabalhadores para participar em programas do “Fórum Macau” (canal chinês da Rádio Macau), 
“Macau Fórum” e “Call in Macau” e apresentar ao público o conteúdo do texto para consulta pública. Feita uma 
organização e análise dos respectivos dados e opiniões, no âmbito da Lei do Regime de Gestão dos Mercados Públicos, 
foram recolhidas 7 658 opiniões, e no âmbito da Lei do Regime de Gestão dos Vendilhões, 6 650 opiniões. 

Para estabelecer critérios de prevenção epidémica dos animais em Macau, salvaguardar o interesse público e dos 
médicos veterinários em actividade, e ainda garantir a segurança da saúde pública e, bem assim, a vida e a saúde dos 
animais, em 2018, o IACM elaborou o projecto da proposta de “Lei de controlo sanitário animal e médico-veterinária” 
e remeteu-o à Direcção dos Serviços de Justiça, para ouvir o seu parecer técnico. 

Aperfeiçoamento do controlo veterinário 
Emissão de licenças de animais e acompanhamento da “Lei de Protecção dos animais” 

Este ano, foram emitidas 2 047 licenças de cães, 423 licenças de cavalos de competição, 45 licenças de cavalos 
que não se destinam a competição e 622 licenças de cães de competição. A partir de Setembro de 2016, o prazo de 
validade das licenças de cães foi alterado para três anos, por isso este ano não houve nenhum cão cuja licença 
necessitasse de proceder à renovação. Desde Setembro de 2016 até ao momento, foram emitidas 17 715 licenças de 
cães. 

Após a entrada em vigor da “Lei de Protecção dos Animais”, a consciência dos cidadãos sobre o bem-estar e a 
protecção dos animais tem vindo a aumentar, registou-se um grande aumento do número de cães e gatos esterilizados 
e adoptados, enquanto se verificou uma grande descida na quantidade de cães e gatos entregues pelo seu dono ao Canil 
Municipal e abatidos. No decorrer do ano, houve 507 casos de aplicação de multas por infracção da “Lei de Protecção 
de Animais”. 

Trabalhos de realojamento dos galgos do Canídromo de Macau 
Devido ao Contrato de Concessão da Exploração de Corridas de Galgos celebrado entre o governo da RAEM e 

a Companhia de Corridas de Galgos de Macau (Yat Yuen), S.A. terminar no dia 20 de Julho de 2018, e após o termo 
do contrato se encontrarem 533 cães abandonados no Canídromo pela referida Companhia, no dia 21 de Julho, o IACM 
exerceu as suas competências nos termos do disposto n.o 1 do artigo 15.º da Lei n.º 4/2016 (Lei de Protecção dos 
Animais) e apreendeu imediatamente os respectivos cães. Para garantir que os respectivos galgos recebessem os 
devidos cuidados, nos termos do disposto na Lei de Protecção dos Animais, no próprio dia, foram tomadas medidas 
provisórias, tendo o Instituto organizado trabalhos de limpeza e de segurança no local, e procedido à distribuição dos 
respectivos técnicos, nomeadamente, veterinários, inspectores na área da protecção dos animais e pessoal na área de 
gestão e protecção dos animais, para cuidar dos galgos no local. Além disso, o IACM, contactou recentemente as 
associações locais de protecção dos animais, para recrutar voluntários e prestar apoio e cuidado aos galgos.  

Posteriormente, este Instituto recebeu uma proposta apresentada pela Yat Yuen para o realojamento dos galgos e, 
por esta proposta ser viável, autorizou a prorrogação do prazo de reclamação dos galgos até ao dia 6 de Outubro, 
exigindo a realização de uma inspecção antes da reclamação, mas findo o referido prazo, verificou que as medidas de 
prevenção e controlo do ruído no estabelecimento ainda não satisfaziam as exigências dos pareceres técnicos. Portanto, 
o Instituto considerou que a Yat Yuen ainda não tinha condições para a reclamação dos 509 galgos no Canídromo, pelo 
que, nos termos da “Lei de Protecção dos Animais”, procedeu à autuação da Yat Yuen por abandono de animais e 
decidiu aplicar uma multa de 50 mil patacas por cada uma das 509 infracções administrativas praticadas pela Yat Yuen, 
perfazendo um montante total de 25 450 000 patacas, e, bem assim, recuperou as despesas relativas aos cuidados para 
com os galgos, nos termos legais. Tendo em conta os interesses dos animais, o IACM vai continuar a garantir que os 
galgos do Canídromo recebam os cuidados devidos. Além disso, com a ajuda da ANIMA, este Instituto vai acompanhar 
de forma activa o trabalho de adopção dos galgos, tentando encontrar sucessivamente donos adequados em Macau ou 
no estrangeiro.  

Acções de promoção educativa sobre animais 
Para reforçar a consciência cívica dos cidadãos, o IACM realizou, em Maio, o “Carnaval dos Cães 2018”. Entre 

Junho e Novembro de 2018, o Instituto instalou postos de divulgação da Lei de Protecção dos Animais em várias zonas, 
com exposições temáticas e jogos interactivos para que os cidadãos percebam a importância e o estado de 
implementação da lei. No decorrer do ano, foram realizados quatro “Workshops sobre o treino de obediência de cães 
de 2018”. 

Em 2018, o IACM participou no 86.º Congresso Internacional da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) 
para reforçar a cooperação e o intercâmbio com os médicos-veterinários dos diversos países e promover as tarefas de 
prevenção e controlo de doenças epizoóticas em Macau. Igualmente, participou no “8th China Dog Ownership 
Management Symposium” e apresentou aos participantes sobre a influência da Lei de Protecção de Animais de Macau 
perante os serviços de gestão e criação de cães de Macau.  

Elevação da qualidade da análise laboratorial 

Aperfeiçoamento do sistema de gestão da qualidade 

A fim de prestar serviços de análise laboratorial de nível internacional, o IACM prosseguiu com a aplicação dos 
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padrões de ISO/IEC 17025. Seguindo uma estratégia baseada nos princípios 
“integridade, profissionalismo, qualidade e alta eficiência”, a capacidade, a 
eficiência e o nível de análise do Laboratório, foram, no geral, aumentados, 
nomeadamente nos seguintes âmbitos de trabalho: 1) Disponibilização de 
mais serviços de análise de produtos alimentares, de forma a alargar a área 
de análise e o reforço da fiscalização da qualidade da água canalizada, tendo 
com isso melhorado 11 métodos de análise de produtos alimentares e nove 
da qualidade da água; 2) Após a mudança para o novo laboratório, para um 
aumento progressivo da quantidade de testes e elevação da eficácia dos 
testes e da análise da precisão dos resultados, foram adquiridos aparelhos 
sofisticados, nomeadamente a cromatografia líquida associada a 
espectrometria de massa em tandem (LC/MS/MS), a cromatografia líquida (LC), a cromatografia gasosa (GC), a 
cromatografia líquida - espectrometria de massa acoplada a plasma indutivo (ICP/MS), analisador por injecção em 
fluxo (FIA) e detector de radiação, entre outros, tendo, ainda, adquirido alguns equipamentos de apoio, nomeadamente 
balanças, centrifugadoras e water baths, entre outros; 3) Conformação com os padrões internacionais, dando 
continuidade ao reforço e à consolidação do sistema de qualidade do laboratório. Neste âmbito e relativamente à 
garantia e ao controlo da qualidade, o IACM prosseguiu com a fiscalização das equipas laboratoriais e com o plano de 
controlo interno de qualidade, através da participação em 35 actividades de verificação da qualidade das análises da 
água e alimentos (comparação entre laboratórios); 4) Aumento contínuo da necessidade de aprendizagem, organização 
de palestras pelo pessoal técnico do laboratório que concluiu sua formação no exterior, para partilha de experiências e 
de conhecimentos obtidos no decurso dessas formações ministradas no âmbito da análise e de forma a aumentar o nível 
técnico, utilização de aparelhos, controlo da qualidade, etc., em simultâneo, foram organizadas periodicamente sessões 
internas de intercâmbio sobre técnicas de realização de testes; 5) Estímulo à auto-fiscalização feita por entidades 
exploradoras de piscinas e outros estabelecimentos de banho (“jacuzzi/whirlpool”), dando continuidade à 
implementação do “Programa para incentivar a fiscalização da qualidade das águas das piscinas e estabelecimentos de 
banho (“jacuzzi/whirlpool”)”: se a qualidade dessas águas conseguisse manter-se dentro dos níveis estabelecidos na 
lei, menor seria a frequência da fiscalização, para além de haver também uma possível diminuição das despesas com 
análises. Este programa obteve o apoio e o reconhecimento do sector da actividade. Segundo as estatísticas do 
programa para incentivar a fiscalização da qualidade da água das piscinas e da dos estabelecimentos de banho 
(“jacuzzi/Whirlpool”), das 92 piscinas abertas ao público durante todo o ano e a cobrarem o ingresso, 91, ou seja 
98,9%, beneficiaram dessa acção. Dos 133 estabelecimentos de banho (“jacuzzi/whirlpool”) abertos ao público durante 
todo o ano e a cobrarem o ingresso, houve 126, ou seja 94,7%, que beneficiaram da acção. 

Reforço das tarefas de controlo e inspecção da qualidade da água 
Em 2018, o Laboratório do IACM não abrandou a fiscalização e a realização de análises à qualidade da água da 

rede pública e das piscinas públicas, nem deixou de prestar apoio a outras instituições públicas que pretendiam efectuar 
análises à qualidade da sua água. Apoiou também a execução de tarefas do IACM, no âmbito da inspecção da segurança 
alimentar e de produtos alimentares e animais vivos, concluiu o Relatório de monitorização da qualidade da água das 
praias de Macau 2017 e divulgou-o na página temática do Laboratório. Forneceu ainda apoio a trabalhos de estudo e 
análise laboratorial a pedido de outros serviços públicos. A título de exemplo, apoiou o controlo da qualidade da água 
engarrafada a fornecer aos serviços públicos através de concurso público. Durante o ano de 2018, procedeu à análise 
de 5 566 amostras de água, 9 895 amostras alimentares e 447 amostras para inspecção no quadro da gripe aviária. 

Incremento da qualidade das análises efectuadas pelo pessoal através de acções de formação e intercâmbios  
O laboratório prosseguiu com a realização do plano interno de controlo 

da qualidade, planos de avaliação da gestão, auditoria interna, reparação, 
manutenção e regulação de aparelhos, tendo enviado pessoal para a 
frequência de cursos de formação e de intercâmbio. De relevar, 
nomeadamente, a deslocação a Zhuhai para participar no “SUEZ NWS 1st 
Smart Water and Advanced Solutions Seminar”; a Cantão, para participar no 
“Seminário sobre a utilização da FlowCam”; e aos Estados Unidos da 
América, para participar no “2018 Food Safety and Inspection Laboratory 
Seminar” e realizar a aprendizagem, intercâmbio e estudo de técnicas de 
análise. De destacar também a participação em cursos profissionais: 
Formação sobre técnicas de pesquisa de Trichinella spiralis em suínos, 
Formação sobre técnicas de diagnóstico laboratorial da raiva em animais, 
Curso com certificado de protecção anti-radiação e Formação para uso de 
aparelhos: cromatografia líquida associada a espectrometria de massa em 
tandem (LC/MS/MS), entre outros. Organizou, ainda, o Curso sobre critérios de acreditação no campo de testes 
laboratoriais (CNAS-CL01:2018), a Sessão de esclarecimento sobre a gestão da qualidade da água e funcionamento 
das piscinas e estabelecimentos de banho 2018, entre outros. O IACM participou no “Dia de Atenção à Segurança 
Alimentar 2018” e “Palestra sobre segurança alimentar com especialistas da província de Guangdong, Hong Kong e 
Macau”, entre outros eventos. Todas estas iniciativas permitiram estabelecer um bom intercâmbio de técnicas com 
especialistas e académicos das regiões vizinhas.  

“Sessão de esclarecimento sobre a gestão 
da qualidade das águas e exploração de 
piscinas e estabelecimentos de banho” 

Sessão de partilha interna no laboratário 
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Dados estatísticos da Divisão de Inspecção e Controlo Veterinário em 2018 

Situação da recolha de aves mortas em 2018 

 

 

Quantidade de registos (primeira vez) de licenças para cães de estimação 

 

 

Mapa estatístico de cães e gatos vadios capturados em 2018
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Mapa estatístico de vendilhões autuados em 2018 

 

 

Análise à quantidade e tipos de licenças de vendilhões em 2018 

 

Tipos de licenças de vendilhões Quantidade 

Vendilhões 

fixos 

Sem estrutura fornecida pelo IACM 350 

Com estrutura fornecida pelo IACM 533 

Adelos, artesãos e outros operadores de rua 30 

Vendilhões ambulantes 2 

Vendilhões na Praia de Hac Sá 10 

Vendilhões de flores da Ilha da Lapa 77 

Total 1 002 

 

Dados sobre bancas arrendadas nos mercados em 2018 
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Classificação de amostras para análise em 2018 

 Classificação de amostras de água 

 
 

 

Classificação de amostras alimentares 

 

 
 

 

Classificação de amostras da gripe aviária 
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2. Limpeza da Cidade e Protecção Ambiental 

Este Instituto tem envidado todos os esforços para executar medidas de promoção da salubridade 

e de implementação de práticas a ela respeitantes, de modo a prevenir e reduzir o risco de proliferação 

de doenças contagiosas. Simultaneamente, tem melhorado instalações e equipamentos de recolha de 

lixo, bem como aperfeiçoado as condições dos sanitários públicos, mediante a cooperação 

interdepartamental, a gestão do licenciamento e os fundos provenientes de autuações electrónicas. 

Finalmente, tem promovido conceitos e executado acções respeitantes à poupança de energia e à 

redução de resíduos quotidianos através de planos de recolha selectiva, divulgação e sensibilização 

junto do público. 

Manutenção da salubridade pública 
Tarefas de prevenção e melhoria da salubridade pública 

Para evitar a proliferação da febre de Dengue e do vírus Zica, 
este Instituto continuou a proceder também à limpeza dos espaços 
privados, nomeadamente à remoção do lixo de estaleiros privados 
abandonados, terraços, pátios e de outros edifícios. Durante o ano de 
2018, realizaram-se um total de 82 acções de limpeza em 
propriedades privadas em estado crítico, das quais se retiraram mais 
de 94,5 toneladas de lixo, tendo sido removidas 2 545 toneladas de 
lixo após a passagem do tufão Mangkhut. Nos períodos de mais 
intensa propagação da febre do Dengue, procedeu-se à aplicação 
periódica de insecticida e à colocação de biocidas com temefos, meios 
considerados susceptíveis de diminuir os riscos de propagação de 
doenças contagiosas. Para tornar a cidade mais limpa, foram 
removidos 29 611,2 metros quadrados de publicidade da rua. Para 
atenuar os efeitos perniciosos causados por ratos e insectos nocivos, foram colocadas caixas com veneno para ratos 
nos arruamentos de Macau e das ilhas, elevando assim o número total para 860, tendo sido ainda aplicado durante o 
ano 18 649 vezes o raticida em diferentes zonas. 

Melhoria da recolha de lixo nas vias públicas 
À  medida que a colocação de contentores de compressão de lixo foi progredindo, o Instituto foi substituindo 

também os manuais de grandes dimensões dispersos pelas ruas. Se por um lado o número de contentores de lixo ficou 
reduzido a 167, por outro verificou-se um acréscimo de seis contentores de compressão de lixo, passando a existirem 
130 depósitos fechados e 81 contentores de compressão. Esta alteração melhorou o tratamento do lixo, tendo permitido 
não só reduzir o número de postos de recolha existentes, como também diminuir a frequência da sua recolha, 
contribuindo para a melhoria da circulação rodoviária e pedonal. Para aperfeiçoar as condições e o uso dos depósitos 
fechados de resíduos, instalaram-se nos 128 depósitos de resíduos fechados, sensores de abertura automática sem 
puxador em substituição das portas com puxador, facilitando aos cidadãos a utilização dos depósitos e melhorando a 
limpeza dos locais. Por outro lado, instalaram-se sistemas de monitorização da quantidade de lixo em depósitos de 
resíduos fechados com grande capacidade de recolha de lixo, proporcionando a este Instituto dados que permitiam a 
análise dos locais de mais provável saturação, a fim de que a cooperação deste Instituto na recolha de lixos efectuada 
pela CSR fosse eficaz. Igualmente e com vista a manter a cidade limpa e a estimular os cidadãos a livrarem-se 
apropriadamente dos dejectos dos seus animais de estimação, foram criadas instalações sanitárias para cães e instalados 
caixotes de lixo para depósito dos dejectos em locais específicos, existindo trinta dessas instalações e 120 caixotes em 
Macau. 

Melhoria dos sanitários públicos 
De forma a melhorar progressivamente a distribuição de 

sanitários públicos e o tipo de instalações, bem como as suas 
condições de utilização, este Instituto decidiu eliminar os sanitários 
móveis que apresentassem condições sanitárias insuficientes. Por 
outro lado, conseguiu renovar a certificação ISO14001:2015 
“Fiscalização da higiene ambiental das instalações sanitárias fixas”, 
resultado da correcta execução do plano de gestão ambiental para a 
melhoria progressiva das condições dos sanitários públicos. Dado o 
grande afluxo de turistas a Macau ter como natural consequência um 
aumento do uso de sanitários públicos, este Instituto construirá 
faseadamente novos sanitários públicos em diversas zonas, bem 
como avaliará globalmente a viabilidade em prolongar o horário de 
funcionamento dos mesmos. Actualmente, há 81 sanitários públicos 

Limpeza dos pontos negros de higiene 

 

Remodelação de sanitários públicos (sanitários 
públicos da Zona de Vendilhões do Fai Chi Kei) 
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a funcionarem 24 horas por dia. 

Para poupar energia, ou seja, reduzir o consumo de electricidade, este Instituto procedeu à substituição das 
lâmpadas até agora usadas na iluminação pública por outras de baixo consumo. Simultaneamente, construiu instalações 
sanitárias mais bem desenhadas, com divisórias sanitárias para homens e senhoras, sanitários sem barreiras e salas para 
bebés, implementando também uma série de medidas de protecção ambiental, a fim de reduzir o consumo de recursos 
naturais. Foi concluída a colocação de plantas em 82 sanitários públicos, tendo sido usadas plantas próprias e técnicas 
adequadas para cobrir de forma esteticamente inspirada o interior e o exterior das instalações, harmonizando-as com a 
zona verde circundante, contribuindo para purificar o ar e reduzir a temperatura no interior dos mesmos e reduzindo 
assim o consumo de energia. No que respeita à gestão dos sanitários, este Instituto realizou 8 837 vistorias à prestação 
de serviços dos mesmos. Em 2002, o número de sanitários móveis existentes em Macau atingia um máximo de 43 
unidades, existindo actualmente apenas três; desde então, o número de sanitários públicos fixos passou de 32 para 84. 

Optimização dos serviços de emissão de licenças 
Fiscalização de licenças 

Este Instituto continuou a dinamizar os contactos com outros serviços com a capacidade de conceder licenças 
para aperfeiçoar as formalidades administrativas e para reduzir o tempo necessário à sua apreciação, aumentando a 
eficiência do trabalho. Simultaneamente, reforçou a divulgação e a formação relativamente aos procedimentos a 
executar na obtenção de licenças administrativas e autorização, tendo igualmente intensificado a divulgação da 
consciência necessária ao cumprimento dos procedimentos legais na colocação de materiais publicitários e na 
exploração de estabelecimentos de comida e bebidas. Por outro lado, criou uma base de dados interactiva 
conjuntamente com outros serviços competentes, aumentando a eficiência do funcionamento. Criou ainda um serviço 
online de renovação anual da licença de publicidade em veículos, simplificando o processo de renovação, bem como 
um serviço online de pagamento da taxa de renovação e de levantamento da licença no quiosque. 

O Instituto continua a aplicar o Regulamento Administrativo n.º 16/2003 no processamento dos pedidos das 
licenças de estabelecimentos de comida e bebidas, bem como a acompanhar constantemente as alterações ao 
Regulamento Administrativo n.º 16/2003 e ao Decreto-Lei n.º 16/96/M, continuando também a participar 
proactivamente na Revisão do Regime de Condicionamento Administrativo. 

Execução do “Regulamento Geral dos Espaços Públicos” 
Melhoria do serviço de fiscalização da salubridade pública 

Para a continuada melhoria da qualidade da fiscalização e do 
trabalho de implementação das medidas efectuado, nas situações que 
mais preocupam a população, nomeadamente o lixo na rua, o cuspir, o 
pejamento ilegal, os dejectos de cães, a queda de pingos de água dos 
aparelhos de ar condicionado e o escoamento de águas residuais, este 
Instituto melhorou processos e alterou os percursos na realização de 
vistorias, o que possibilitou aos fiscais um aumento do número de 
vistorias e autuações em zonas da cidade onde as deficientes condições 
higieno-sanitárias eram uma constante. Este Instituto manteve também 
uma constante e frutuosa comunicação e cooperação com entidades e 
serviços diversos: por exemplo, executou acções de prevenção da queda 
de pingos de água dos aparelhos de ar condicionado de edifícios altos 
com as companhias de gestão predial, executou vistorias para assegurar 
a segurança no uso de combustíveis nos estabelecimentos de comida com o Corpo de Bombeiros; executou vistorias 
aleatórias aos salões de beleza com os Serviços de Saúde; e vistoriou cibercafés e centros de máquinas de diversão em 
noites de festividades e feriados com a Polícia de Segurança Pública, entre outros. Este Instituto continuará a esforçar-
se na fiscalização das condições higieno-sanitárias dos locais e na execução das medidas de atribuição de licenças 
administrativas nos termos da lei, através do aperfeiçoamento contínuo dos diversos mecanismos de trabalho e de 
reforço da formação de pessoal, aumentando o nível geral de execução da lei. Em 2018, o número total de autuações 
relativas a infracções ao Regulamento Geral dos Espaços Públicos foi de 22 992 casos. 

Optimização contínua da fiscalização electrónica 
Tendo como fim a existência de um sistema electrónico fiscalizador de alta qualidade, entrou em funcionamento 

o “Sistema de gestão de conteúdos multimédia MCMS”, acompanhado do “Sistema de gestão de infracções IPMS” e 
do “Sistema de verificação de problemas UARS”, aumentando a eficiência do processamento de dados e do mecanismo 
de fiscalização, bem como reforçando a capacidade de cooperação entre os serviços. O número de multas passadas 
electronicamente foi de mais de 90% do total, ultrapassando em 85% o objectivo previsto no início do ano. 
Simultaneamente e na sequência da utilização de tecnologias sofisticadas em vistorias, a capacidade de comunicação, 
a mobilização e a velocidade de tratamento de problemas foram aumentadas, criando na cidade um ambiente limpo e 
agradável no qual os cidadãos pudessem viver. 

 

Operação conjunta – Inspecção a 
estabelecimentos de comidas  
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Melhoria das tarefas respeitantes à gestão dos cemitérios 
Os cemitérios sob gestão deste Instituto trataram de 361 casos de 

pedido da inumação em sepulturas arrendadas, 607 de exumação e 
ainda de pedidos para a concessão do direito de uso de 117 gavetas-
ossário e de 569 gavetas de cinzas, bem como de 110 casos de 
cremação de ossos e 34 inumações junto a árvores. Para estimular e 
promover inumações ecológicas, este Instituto deu continuidade à 
cremação de ossadas e à sua inumação junto a árvores, feitas ambas de 
forma gratuita. Além disso, o Instituto continuou a implementar 
normas e a analisar periodicamente a gestão dos cemitérios públicos de 
acordo com o sistema de gestão ISO, bem como a optimizar 
actividades diversas, tais como a revisão e a melhoria do mecanismo 
de vistoria dos cemitérios, a optimização da gestão documental, o 
reforço da formação de pessoal, o aperfeiçoamento do fluxo de 
apreciação e aprovação interna, bem como a criação de uma segunda área de inumação ecológica. Por outro lado, e 
desde que este Instituto começou a proporcionar serviços de cremação de ossadas e de inumação junto a árvores, tem 
vindo a responder a sucessivos pedidos e perguntas dos cidadãos, pelo que organizou actividades com visita guiada na 
Zona de inumação junto a árvores em Sá-Kóng da Taipa em 2018, elevando assim a consciência do público para a 
inumação ecológica. 

Promoção dos planos de recolha de resíduos e serviço de formação e divulgação 
Trabalho de recolha selectiva de resíduos 

O Instituto deu continuidade à melhoria das instalações públicas de recolha selectiva de resíduos dos bairros. 
Actualmente, existem 356 pontos de recolha, distribuídos por todo o território. A execução do plano de recolha 
selectiva de resíduos permitiu recolher 2503,1 toneladas de papel, 240,5 toneladas de metal e 190,4 toneladas de 
plástico. Junto a escolas, serviços públicos, associações e entidades privadas, promoveu-se o Plano de Recolha 
Selectiva de Resíduos, tendo o número de participantes aumentado para 395 e os das zonas habitacionais que 
adoptaram o plano para 361. 

Aperfeiçoamento da gestão dos resíduos sólidos 
Continuou a promover-se o “Plano de recolha de garrafas de vidro”, tendo até ao momento participado 30 

entidades, distribuídas entre hotéis, escolas e companhias e vendedores de bebidas. Presentemente, existem 75 pontos 
de recolha de garrafas de vidro. Este plano permitiu recolher 417,5 toneladas de garrafas de vidro, as quais são 
reduzidas a areia usada para pavimentação depois de tratadas mecanicamente. Para continuar a reduzir a quantidade 
de resíduos orgânicos, prosseguiu-se com o “Plano de Recolha de Resíduos Alimentares”. As entidades de recolha 
incluíram mercados, escolas e entidades de beneficência ou sem fins lucrativos geridas pelo governo, tendo sido 
recolhidas 15 toneladas de resíduos de géneros alimentares ao longo do ano. Em cooperação com estabelecimentos de 
ensino locais, implementou-se ainda o “Plano de Recolha de Livros e Cadernos Escolares”, que possibilitou a recolha 
cerca de 16,7 toneladas de livros e de cadernos usados. Simultaneamente e no âmbito do “Plano de Recolha de 
Vestuário Usado” deste Instituto e do Exército de Salvação, foram recolhidas cerca de 635,9 toneladas de vestuário 
usado. 

Divulgação educativa da higiene ambiental 
Este Instituto realizou um conjunto variado de actividades, de 

modo a consciencializar os cidadãos para a importância da limpeza da 
cidade e da sua manutenção, a redução da quantidade de lixo produzida 
por cada um, a recolha selectiva de resíduos, a eliminação de ratos e a 
prevenção contra a febre de Dengue. O número total de acções 
educativas de divulgação sobre a salubridade pública foi de 1 283, 
tendo atingido 230 301 cidadãos, ultrapassando o valor do ano anterior, 
ou seja, 181 000 cidadãos, os quais se associaram a estas actividades. 
São de destacar as seguintes acções: série de actividades “Campanha 
de limpeza do Ano Novo Chinês”, série de actividades de divulgação 
“Prevenção da Febre de Dengue 2018”, “Actividades de divulgação e 
promoção juntos das escolas”, “Actividades de divulgação e promoção 
junto dos bairros”, “Divulgação junto dos cidadãos sobre actividades 
de higiene ambiental antes e depois da emissão do sinal de tempestade 
tropical n.º 8”, “Actividades de divulgação aos turistas de Macau”, curso básico sobre “Segurança alimentar e higiene 
ambiental”, actividades de divulgação sobre “Vistorias dos pontos negros de higiene”, “Seminário sobre prevenção de 
ratos na área urbana”, “Actividades de divulgação a estrangeiros que vivem em Macau” , “Carnaval do Dia Mundial 
do Ambiente em duas regiões, cinco cidades 2018” e “Carnaval ‘Macau saudável, lar feliz’ – Cidade saudável 2018”. 
Realizaram-se igualmente outras actividades de divulgação, tendo sido concebidos diferentes planos destinados a 
residentes, estudantes, voluntários das associações locais e turistas. Concomitantemente, este Instituto participou ainda 

Actividade de promoção da inumação junto 
de árvores 

“Festival para comemorar o Dia Mundial do 
Ambiente 2019 entre duas regiões e cinco 
cidades” 
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em vistorias aos bairros e em actividades de divulgação com a equipa de limpeza e de actividades externas da União 
Geral das Associações dos Moradores de Macau, tendo divulgado informações sobre salubridade pública nos meios 
de comunicação social.  

Funcionamento das Ecotecas 
A Ecoteca do Jardim da Flora e a Ecoteca de Mong-Há 

continuam a ser ferramentas válidas de que as escolas, cidadãos e 
turistas se podem servir para adquirirem conhecimentos sobre o 
ambiente. Nesses locais estão disponíveis diversas instalações usadas 
com fins educativos, como a sala de computadores, a biblioteca, as 
salas de audiovisuais e de exposições, a sala polivalente e as salas de 
simulação e demonstração de equipamentos e de modelagem, assim 
como de educação interactiva acerca da higiene e conservação 
ambiental. As Ecotecas realizaram regularmente actividades e 
workshops destinados a estudantes e associações que neles se 
inscreveram previamente, estimulando os cidadãos a participarem em 
actividades interactivas nos seus tempos livres, por exemplo, 
actividades de cultivo para a família, para os cidadãos adquirirem mais 
informações sobre higiene ambiental em Macau, num ambiente 
polivalente de aprendizagem. As duas ecotecas receberam 39 661 
visitantes. 

 

 

  

Actividade de plantações em miniatura 
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Tipos de queixas sobre higiene ambiental em 2018 

 

 

 

Estatística mensal de queixas apresentadas proporcional e regionalmente 
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Dados estatísticos sobre os tipos de infracções sancionadas em 2018, de acordo 

com o “Catálogo das Infracções do Regulamento Geral dos Espaços Públicos” 

  

Artigo Tipos de Infracções sancionadas Casos 

1.9 
Secar em área pública ou em equipamento público, roupa, panos, tapetes, alimentos ou quaisquer 
outros itens. 

8 

2.2 
Obstruir o tráfego de peões ou de veículos com actos de culto ou não limpar nem o local nem queimar 
os papéis votivos em local ou recipiente adequados após a sua realização. 

8 

2.3 
Despejar, derramar ou deixar correr líquidos poluentes em espaços públicos, nomeadamente água suja, 
tintas ou óleos. 

348 

2.4 
Fazer lançamento de águas residuais ou outros líquidos poluentes nos sistemas de drenagens de águas 
pluviais ou residuais que contrarie as normas e regras técnicas aplicáveis. 

2 

2.5 
Lançar em sarjetas, nos colectores do sistema de drenagem de águas pluviais ou residuais, na barragem, 
no reservatório, nos lagos, nas lagoas, nos poços ou nas linhas de água quaisquer detritos, objectos, 
água suja, tintas ou óleos. 

12 

2.6 
Não cumprir as recomendações técnicas para evitar a queda de pingos de água provenientes de 
aparelhos de ar condicionado, findo o prazo fixado pelo IACM para o efeito e de acordo com as 
circunstâncias do caso concreto. 

457 

2.7 
Colocar quaisquer resíduos sólidos fora dos locais e recipientes especificamente destinados à sua 
deposição. 

9 817 

2.8 Lançar objectos ou líquidos pelas janelas ou varandas. 23 

2.9 
Utilizar contentores ou outros recipientes destinados aos resíduos sólidos domésticos ou existente nos 
arruamentos para colocação de resíduos de outro tipo, nomeadamente resíduos sólidos industriais, 
comerciais ou especiais, salvo permissão legal ou da entidade competente. 

245 

2.12 
Não limpar prontamente o espaço público sujo com dejectos de animais de estimação, excepto no caso 
de pessoa invisual. 

144 

2.13 
Cuspir ou lançar muco nasal para qualquer superfície pública, sejam elas de instalações públicas ou de 
equipamentos públicos. 

473 

2.14 Urinar ou defecar em instalações públicas ou em espaços públicos não adequados para o efeito. 11 

2.15 
Proceder à deposição de resíduos sólidos domésticos indevidamente acondicionados ou sem garantir 
que sejam estanques e adequados à sua remoção sem derrame. 

1 

2.16 
Manter no passeio ou na via pública contentores ou outros recipientes de resíduos sólidos que sejam 
obrigatoriamente recolhidos diariamente, excepto nos horários estabelecidos para remoção. 

51 

2.18 
Remover, remexer ou escolher resíduos contidos nos depósitos de lixo, salvo permissão ao abrigo de 
diploma legal, decisão judicial ou contrato. 

10 

2.22 
Manter ou explorar situação, actividade ou evento em condições que contrariem o estabelecido na 
respectiva autorização ou licença emitidas nos termos do RGEP. 

1 

2.23 
Colocar ou abandonar no espaço público quaisquer materiais ou objectos, salvo permissão legal ou 
administrativa ou em caso de extrema necessidade. 

5 706 

3.13 
Na execução de obras de construção no espaço público ou de pejamento, não observar as condições de 
colocação de vedação ou resguardos, de sinalização ou de iluminação especificadas na licença. 

4 

3.6 Não remoção dos materiais publicitários no prazo fixado pelo IACM. 53 

3.7 
Queima de panchões ou lançamento de foguetes ou fogo-de-artifício durante as festividades do novo 
ano lunar que não respeitem as condições expressamente estabelecidas no edital. 

1 

3.8 
Manter ou explorar situação, actividade, obra ou evento sem a autorização ou a licença exigidas nos 
termos do RGEP. 

745 

Total 18 120 

Outros: Pingos de água provenientes de aparelhos de ar condicionado – notificações 1 332 

http://bo.io.gov.mo/bo/i/2004/33/regadm28.asp
http://bo.io.gov.mo/bo/i/2004/33/regadm28.asp
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3. Arborização Urbana e Protecção Ambiental 

O IACM tem aperfeiçoado, de forma contínua, as instalações verdes, a gestão de parques e a 

gestão e manutenção de árvores, com vista a promover activamente a jardinagem e protecção animal 

e ecológica, e realizado regularmente exposições e actividades variadas durante o ano, para transmitir 

a mensagem de arborização ambiental e conservação da natureza aos cidadãos, criando em Macau 

uma cidade verde, onde seja agradável viver.  

Serviços de gestão e melhoria do processo de arborização 
Gestão dos parques    

A Divisão de Parques e Jardins deste Instituto geriu 49 locais, 
nomeadamente: 35 parques e jardins, 1 zona de lazer, 4 miradouros e 9 
parques para cães. A área total de parques gerida foi de 733 080 m2, e a 
de lagoas ou lagos foi de 616 910 m2. O Instituto semeou um total de 103 
092 plantas em parques e concluiu a plantação de 559 árvores, 12 079 
arbustos, 910 plantas herbáceas, 89 544 flores sazonais, e cobriu 4 500 
m2 com relva.    

Segundo o Plano Quinquenal de Desenvolvimento, que visa fazer 
de Macau uma cidade para apreciação de flores e de locais arborizados 
com plantas aromáticas, o IACM concluiu o trabalho de plantação em 34 
parques de Macau, nomeadamente Jardim Lou Lim Ioc, Jardim 
Triangular da Areia Preta, Jardim da Flora, Parque Dr. Carlos 
d’Assumpção, Parque do Reservatório, Parque Central da Taipa e Jardim 
da Cidade das Flores, cobrindo uma área de cerca de 1 435 m2. O IACM concluiu ainda trabalhos de melhoria em 
árvores de parques e jardins, numa área total de cerca de 121 000 m2, semeou 57 973 plantas, incluindo 45 133 arbustos, 
3 640 trepadeiras e 9 000 plantas herbáceas, relvou uma área de 7 400 m2 e concluiu o aperfeiçoamento de 23 projectos 
de pequena e de grande escala. Semeou ainda a planta aromática Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour em 15 pontos de 
arborização de Macau e das Ilhas, nomeadamente Estrada Governador Nobre de Carvalho, Taipa, habitações 
económicas de Seac Pai Van, zona de lazer da marginal da Taipa, Avenida Doutor Mário Soares e zona de lazer dois 
da Rua do General Ivens Ferraz, etc., com vista a criar espaços verdes perfumados.   

Gestão de jardins botânicos 
No que concerne a jardins botânicos, a área a gerir do jardim botânico de Seac Pai Van, que inclui o jardim 

botânico medicinal, o jardim botânico de plantas exóticas, a zona de cultivo experimental de plantas e a zona de 
plantação, ascende a cerca de 3 990 m2. Em 2018, plantaram-se 133 plantas de 18 espécies para uso medicinal no 
jardim botânico medicinal, 150 plantas de 13 espécies no jardim botânico de plantas exóticas e mais de 1 678 plantas 
de 126 espécies na zona de cultivo experimental e na zona de plantação.  

Embelezamento e melhoria das faixas arborizadas e zonas de lazer 
Em conjugação com a instalação da nova estação elevatória da Rotunda Ouvidor Arriaga, o IACM plantou no 

seu exterior Syzyglum hancei Merr Et Perry, Cordyline fruticosa （L.）A. Cheval e Nephrolepis cordifolia, e reordenou 
as faixas de arborização da sua periferia, com a plantação de Aglaia odorata no lado oposto do posto de abastecimento 
sito na Avenida Dr. Sun Yat Sen, de azálea na Avenida Olímpica e de Schefflera odorata cv. variegata e flores sazonais 
na Estrada Governador Nobre de Carvalho; tomando a Rotunda como centro, cultivou de forma radiada diferentes 
variedades de plantas coloridas e aromáticas, para criar uma paisagem panorâmica. A execução de obras na Avenida 
de Kwong Tung causou graves deteriorações às plantas de uma parte da Avenida e, com o envelhecimento das plantas 
existentes, o Instituto substituiu-as por Schefflera octophylla（Lour.）Harms, a fim de embelezar as faixas de 
arborização centrais. Em virtude de ter instalado uma nova zona de lazer na Rua Sul do Patane, na direcção da Rua do 
General Ivens Ferraz para a Avenida da Concórdia, o IACM plantou no seu exterior Schefflera odorata cv. Variegata, 
Gardenia jasminoides var. fortuniana, Loropetalum chinense var. rubrum, Camellia japonica e Murraya paniculata. 
Plantou ainda Pyrostegia venusta ao lado da(s) cobertura(s) para sombra, dando ao local uma bela paisagem florejante 
em diferentes estações do ano.  

Trabalhos de reordenamento da arborização   
Perante os resultados catastróficos resultantes do tufão Hato, o Instituto procedeu ao trabalho de substituição das 

árvores da cidade. Após uma reinspecção ao local onde se situam as caldeiras de árvore, o IACM cancelou a 
substituição de árvores, depois de juntar os factores do espaço rodoviário e da segurança do trânsito, nomeadamente 
para as caldeiras de árvores situadas em passeios estreitos, ao lado de passadeiras, locais que impedem a visibilidade 
dos peões e condutores e locais afectados por obras, tubagens substerrâneas mal instaladas e terrenos planeados para 
utilização futura. Este ano, o IACM substituiu 1 753 árvores de espécies florescentes, verdejantes e que abrigam do 
vento em ruas pequenas e médias, com vista a recuperar, com a maior brevidade possível, as paisagens verdes da 
cidade. 

Plantação de flores sazonais no Jardim da 
Montanha Russa 
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Gestão, manutenção e examinação de árvores 
No corrente ano, o IACM concluiu várias fiscalizações a árvores antigas de parques e de todas as zonas e terminou 

a actualização dos dados de 191 árvores antigas. Removeu, examinou e reparou árvores destruídas pelos tufões Hato 
e Mangkhut. Concluiu respectivamente o suplemento de 559 e 308 árvores destruídas em parques após os referidos 
tufões e plantou 76 árvores.  

Centro de Educação sobre Recursos Recicláveis 
O Centro de Educação sobre Recursos Recicláveis, situado na parte inferior do Edifício Man Hong Un, na Estrada 

de Hác-Sá, em Coloane, e que entrou em funcionamento em 2017, tratou no ano de 2018 de 1 232,9 toneladas de 
“resíduos verdes” (das quais 843,3 toneladas referem-se apenas às madeiras tratadas na Zona B após a catástrofe do 
tufão Mangkhut), tendo produzido uma quantidade de adubo que ascendeu às 4 088,3 toneladas (das quais 4 000 
toneladas resultam de resíduos deixados pelo tufão Hato e que, após a fermentação e o tratamento térmico de um ano 
no campo de compostagem provisório da Concórdia, são utilizados em bosques).  

Jardim Ecológico do Trilho de Plantas Medicinais e Aromáticas e Jardim de Plantas Medicinais Chinesas do 
Sul 

O Jardim Ecológico do Trilho de Plantas Medicinais e 
Aromáticas e o Jardim de Plantas Medicinais Chinesas do Sul 
foram concebidos e criados para o desenvolvimento sustentável da 
protecção ecológica, educação científica, usufruto dos tempos 
livres e turismo ecológico, ocupando uma área total de 30 000 m2, 
separada em 8 zonas de plantas medicinais. Após a conclusão da 
“Zona de exposição de plantas medicinais com flores aromáticas”, 
da “Zona de exposição de plantas medicinais de terras húmidas” e 
da “Zona de exposição de plantas medicinais de regiões rochosas”, 
este ano procedeu-se a trabalhos de criação de zonas verdes e de 
cultivo de plantas na “Zona de exposição de plantas medicinais de 
montanha”, na “Zona de exposição de plantas medicinais de 
ambientes escuros” e na “Zona de exposição de plantas medicinais 
de bambu”. 

Actividades e exposições temáticas   
37.ª Edição da Semana Verde de Macau  

Durante os nove dias da Semana Verde de Macau organizada 
pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, realizaram-
se 30 actividades que contaram aproximadamente com 30 mil 
participantes. Com vista a solucionar os resultados negativos 
provocados pelo tufão Hato à arborização de Macau, o IACM 
adicionou, em especial, actividades educativas relacionadas com 
tufões, incluindo a Exposição “Legenda da Pegada Ecológica” 
(Exibição dos resultados do planeamento conceptual da 
reconstrução do sistema de zonas verdes e recuperação das 
paisagens da cidade de Macau após a catástrofe do tufão ocorrido 
no ano passado) e aumentou as actividades de plantação juvenil e 
comunitária, para os cidadãos plantarem conjuntamente árvores de 
rua. Durante as actividades, plantaram-se, no total, 1 225 árvores 
e distribuíram-se 2 800 vasos de plantas. O IACM isentou, ao 
mesmo tempo, a cobrança de taxas aos cidadãos para a entrada em 
instalações do IACM, com vista a estimulá-los a terem mais 
contacto com as instalações localizadas em zonas verdes deste 
Instituto. 

Dia Internacional dos Museus 2018 
Para festejar o Dia Internacional dos Museus, celebrado a 18 de Maio, foi promovida uma série de actividades 

visando a divulgação dos museus. Este ano, tendo sido desenvolvido como tema de carnaval, realizaram-se actividades 
diversas: espectáculos em palco e nas ruas, palestras, workshops, visitas guiadas, exposições ou placas nas ruas 
exibindo fotografias, etc. O Museu Natural e Agrário, sob a dependência do IACM, realizou nesse dia a exposição 
“Evolução das Terras Húmidas junto à Avenida da Praia”, o Workshop “Plantação de Espécies Aquáticas DIY”, a 
actividade “Observação das Aves em Terras Húmidas” e a actividade “Visita guiada a terras húmidas”.  

Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF) 
O Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF) 2018, que decorreu entre 12 

e 14 de Abril, teve como tema “Construir Cidades Sustentáveis para uma Economia Verde Inclusiva” e foi um evento 
importante, dispondo no local de reuniões temáticas, exposição de produtos e apresentação de serviços e diversas 

4.ª fase do “Jardim Ecológico Trilho de Plantas 
Medicinais e Aromáticas” 

Realização do Concerto da Natureza durante a 
Semana Verde 
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actividades de intercâmbio. A tenda de exposição do Instituto, instalada no Pavilhão de Macau, exibiu fotografias e 
textos relativos à “Protecção de mangais que constituem a faixa verde da orla marítima”, “Jardim Ecológico do Trilho 
de Plantas Medicinais e Aromáticas” e “Zona de exposição de plantas medicinais de regiões rochosas”, transmitiu 
vídeos sobre a Exposição “Legenda da Pegada Ecológica” e os trabalhadores em serviço no local prestaram serviços 
de explicação e fornecimento de dados. 

Exposição “Legenda da Pegada Ecológica” 
Tendo em conta os danos em geral causados pelo tufão Hato no 

ambiente arborizado de Macau, o IACM encarregou a South China 
Agricultural University e a National Sun Yat-sen University de 
procederem, respectivamente, a projectos relativos ao “Estudo sobre o 
planeamento conceptual da reconstrução do sistema de zonas verdes e 
recuperação das paisagens de Macau após o tufão” e ao “Estudo sobre a 
avaliação dos prejuízos da vegetação de Macau causados pelo tufão 
Hato”, para esclarecer e dar a conhecer aos cidadãos os resultados das 
investigações efectuadas, e realizou, em especial, a Exposição “Legenda 
da Pegada Ecológica” e um workshop, para, através de exposições e 
actividades diversas a realizar em locais diferentes, permitir ao público 
conhecer a história de uma cidade verde, reforçando e divulgando 
consequentemente a importante mensagem da protecção ambiental e da 
criação de arborização. 

Abertura da Zona de Libélulas e Borboletas do Parque de Seac Pai Van 
Em conjugação com os vários pontos paisagísticos naturais construídos recentemente, nomeadamente as terras 

húmidas, riachos e vales de plantas medicinais do Parque de Seac Pai Van, o Instituto reordenou o tanque de libélulas 
situado ao lado das gaiolas de aves e denominou-o Zona de Libélulas e Borboletas. À  Zona, que entrou em 
funcionamento em Março, foram adicionadas várias espécies de plantas nectaríferas, plantas hospedeiras e plantas 
aquáticas nativas, com vista a atrair a permanência de borboletas maduras e insectos melíferos, para a sua alimentação. 
O IACM ampliou ainda a área do tanque, para atrair mais libelinhas, com vista à sua reprodução no local, aumentando 
a diversidade de seres vivos na zona. Em virtude de ser uma zona ecológica aberta para libélulas e borboletas, 
actualmente há muitas libelinhas e borboletas a permanecerem e a se reproduzirem no parque. 

“Procura das Aves Migratórias – Observação das Aves em Terras Húmidas” 
Na sequência da onda de entusiasmo pelas terras húmidas de Macau terem sido seleccionadas para figurar na 

lista das “Dez terras húmidas mais encantadoras da China”, o IACM realizou, de Abril a Novembro, quatro sessões 
respeitantes à actividade “Procura das Aves Migratórias – Observação das Aves em Terras Húmidas”. O IACM alargou 
o âmbito dos conhecimentos dos elementos dos grupos. Cada grupo de observação de aves era formado por cerca de 
20 pessoas. As aulas teóricas e práticas (de observação) aconteciam no local e propiciavam aos cidadãos momentos de 
aquisição e aprofundamento de conhecimentos. As explicações simples permitiam elucidá-los sobre a relação entre as 
aves que vinham a Macau e as terras húmidas, a maneira de se viver em paz com as aves, o aumento deste tipo de 
ecossistemas, e as técnicas de observação dessas aves e das aves comuns de Macau. 

“Plantar árvores, Educar Pessoas – Passeio Verde”  
Realizou-se a actividade “Plantar árvores, Educar Pessoas – Passeio Verde” no Parque Natural da Taipa Grande, 

guiando os participantes para um passeio e aprendizagem no Parque de Esculturas É tnicas Chinesas, Parque Natural 
da Taipa Grande e terras húmidas da Avenida da Praia. 

Actividades de divulgação da educação natural na Granja do Ó scar  
As actividades de divulgação da educação natural na Granja do Óscar incluíram: “Dia de Convívio na Granja do 

Óscar”, no total de 5 (cinco) sessões, nas quais se registou a participação de 120 pessoas em cada sessão; campo para 
experiência ecológia Greenlife (actividade de exploração), no total de 3 (três) sessões, nas quais se registou em cada 
sessão uma participação que atingiu o limite máximo de 30 pessoas.  

Actualização da página electrónica “A Natureza de Macau”  
Com vista a actualizar a interface da página electrónica e ajustar as funções necessárias, iniciou-se a actualização 

da página electrónica, com um novo design, ajustando conteúdo e adicionando novas funções sem barreiras, tendo a 
nova página sido lançada em Outubro de 2018.  

Edição de publicações periódicas e de um conjunto de materiais didácticos 
Em 2018, os livros e folhetos que o IACM editou e lançou, entre outros títulos: “Impressão Verde de Macau”, 

“Magia e Encanto das Briófitas” (versões chinesa tradicional e portuguesa). O IACM apoiou ainda a Fundação Macau 
na redacção de textos para o livro “Terras Húmidas de Macau”. 

Exposição de fotografias com explicações 
“Legenda da Pegada Ecológica” 
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Promoção de jardinagem e embelezamento de Macau 
Exposições de flores locais 

Para enriquecer a qualidade de vida dos cidadãos, o 
Instituto realiza anualmente diferentes tipos de exposições 
de flores, com vista a aumentar o nível de apreciação de 
flores, reforçar os conhecimentos sobre protecção 
ambiental e enriquecer a vida cultural dos cidadãos. Em 
2018, o Instituto realizou quatro exposições de flores: 
“Exposição de Orquídeas na Primavera”, “18.° Festival da 
Flor de Lótus de Macau – O Aroma de Lótus perfuma a 
cidade de Macau”, “Cem passos em paisagens com rios e 
montanhas - Exposição de bonsais no Outono” e “Cidade 
Romântica – Exposição de Flores no Inverno”. Realizaram-
se também durante este período outras actividades 
temáticas, nomeadamente exposição sobre arranjos florais, 
concurso de arranjos florais e palestras temáticas e 
workshops. Para se harmonizar com o dia de abertura da 
Sede do Governo, o Instituto realizou a exposição 
temática “O Maravilhoso Feiticeiro de Oz”, tendo no local 
sido utilizada a Catharanthus roseus como flor temática e 
montado um jardim paisagístico através de arranjos 
florais, para criar uma atmosfera alegre de festa no dia da 
abertura.   

Participação em exposições de flores no exterior  
Na “Exposição de Flores de Hong Kong 2018 (Hong Kong Flower Show 2018)”, que contou com a participação 

do IACM em Março, foi inugurada a área de exposição de Macau relativa à cultura oceânica, intitulada “Oceano de 
Flores”. Para a área de exposição de Macau, o IACM utilizou flores temáticas e plantas diversas para montar uma 
esplêndida paisagem e obteve o prémio especial de melhores características do grupo de obras não-local (ponto 
turístico ajardinado). Além disso, este Instituto participou na 12.ª edição da Exposição de Jardins Internacionais 
(Guangxi Nanning) da China. Tendo como tema “Jardim de Macau com flores de lótus atraentes”, o IACM mostrou 
ao público a fusão das características culturais oriental e ocidental de Macau e atendendo ao meio geográfico no sudeste 
ser de relevo alto e, no noroeste, de relevo baixo, e ao design da linha ecológica, o IACM manteve as árvores iniciais 
e utilizou materiais naturais como forma de respeitar a natureza. Para pavimentar o caminho de acesso ao jardim, 
utilizou também materiais naturais que, para além de mostrarem as características especiais de Macau, realçavam 
também o tema “Habitação ecológica, Jardim de sonho” deste ano.      

Gestão e manutenção de animais em parques e educação sobre protecção de animais raros  
Serviço de gestão do Pavilhão do Panda Gigante e de animais em parques  

No âmbito da criação e da gestão da vida dos pandas gigantes, o IACM iniciou o trabalho de domesticação de 
“Jian Jian” e de “Kang Kang”. O prosseguimento foi satisfatório. Em virtude de “Jian Jian” e “Kang Kang” estarem a 
caminhar para o período da adolescência, foram criados separadamente da mãe em Junho. Actualmente, a família 
alegre dos pandas gigantes encontra-se saudável. Sendo animais selvagens de companhia dos pandas gigantes, os 
macacos-dourados (Rhinopithecus) e pandas-vermelhos são exibidos em Macau, para promover a educação para a 
ciência e partilhar com o público os riscos existentes durante a protecção e criação destes animais. Em conjugação com 
os exames médicos a realizar, o criador procedeu a treinos comportamentais aos macacos-dourados (Rhinopithecus) e 
pandas-vermelhos e optimizou de forma contínua as instalações e plantas dos pavilhões. Em Novembro, a situação de 
saúde do urso-negro-asiático BoBo enfraqueceu repentinamente, ficando grande parte do tempo deitado na cama a 
descansar e mostrando cansaço. A falta de apetite que o urso começou a apresentar agravou a sua situação de doença. 
A partir de então, a equipa de gestão e manutenção de animais do IACM passou a observar activamente o estado de 
saúde do animal, ajudando BoBo, com a maior brevidade possível, a defender-se de doenças típicas da idade avançada, 
como a osteoartrose e as cataratas. Os veterinários deste Instituto, de acordo com a sua situação de saúde, receitaram 
medicamentos, em combinação com produtos nutritivos suplementares. Após o tratamento e o cuidado prestados pelos 
trabalhadores de criação, a situação foi melhorada, mas a recessão das funções dos órgãos de BoBo, devido a velhice, 
enfraqueceu o seu estado físico e levou finalmente ao seu falecimento a 20 de Novembro.        

Com vista a satisfazer as necessidades no local de criação da “Família Feliz” dos pandas gigantes, iniciou-se a 
obra de ampliação do Pavilhão do Panda Gigante. Em conjugação com o início da obra de construção do Sistema 
Pedonal da Colina da Guia, os animais afectados pela obra foram removidos do Jardim da Flora para o Parque de Seac 
Pai Van, para serem ali criados, e iniciou-se gradualmente os trabalhos de construção e de melhoria dos pavilhões.   

Palestras de divulgação em escolas por trabalhadores de criação 
Com vista a transmitir eficazmente a mensagem de “Protecção de animais selvagens raros: os pandas gigantes”, 

este Instituto no último trimestre de 2018 colaborou com escolas para a realização de palestras de divulgação escolar 

Exposição de orquídeas na Primavera 2018 
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sobre “Conhecer conjuntamente os pandas gigantes”. Os trabalhadores de criação animais deste Instituto foram às 
escolas para introduzir os conhecimentos de “Protecção de animais raros: os pandas gigantes” a professores e alunos 
de Macau, através de formas animadas e interessantes, nomeadamente, a transmissão de vídeos, exibição de espécimes 
de excrementos e de pelugem de pandas gigantes, realização de jogos interactivos, etc. Houve, no total, uma 
participação de 269 alunos do jardim de infância e do ensino primário nas quatro sessões de palestras escolares. Houve 
uma participação activa nas actividades.  

Serviços de prevenção, controlo e fiscalização 
Trabalhos de prevenção da formiga vermelha e de outros seres vivos 

O IACM verificou que a formiga vermelha nas Ilhas ainda não foi extinta. O Instituto descobriu 184 colónias de 
formiga vermelha ao longo das faixas arborizadas de Coloane e da Taipa, às quais, seguindo as medidas de prevenção 
estabelecidas, aplicou insecticida. Verificou ainda a existência da formiga branca em 164 locais das zonas florestadas 
de Coloane e Taipa, e aplicou-lhes igualmente insecticida. No transcurso do ano, procedeu a operações de captura de 
43 serpentes e destruiu 37 vespeiros. 

Fiscalização de aves selvagens em Macau  
Mensalmente, o IACM recolheu amostras de excrementos de aves em quatro habitats de aves selvagens, para as 

submeter a testes de antigénio da Gripe do tipo A. Este ano, o Instituto realizou 12 pesquisas a aves selvagens e recolheu 
amostras de secreções de 58 aves bravias, para as submeter também a esses testes. Durante as pesquisas, registou um 
total de 126 espécies de aves em Macau.  

A convite da Hong Kong Bird Watching Society, o Instituto prestou apoio ao censo realizado à Platalea minor da 
região de Macau e incluiu-se a investigação da Platalea minor de Hong Kong e de Macau no censo mundial 
sincronizado à Platalea minor e na investigação nacional de aves com habitats aquáticos da orla marítima. No âmbito 
do censo mundial sincronizado da Platalea minor, o IACM verificou que no corrente ano esta ave habitava, 
essencialmente, a zona ecológica 1 do Cotai e que o bando era formado por 53 aves no máximo. O censo nacional 
sincronizado de aves aquáticas das orlas marítimas permitiu registar 35 espécies desse tipo de aves aquáticas no decurso 
das filmagens ao longo do ano de 2018. 

Investigação sobre recursos naturais e protecção do meio ambiente  
Gestão e protecção das zonas florestais de importância paisagística   

Por forma a retardar a diminuição do número de espécies de árvores singulares de Acacia confusa e Casuarina 
equisetifolia nas zonas florestais das Ilhas, o IACM procedeu aí a trabalhos de replantação. Limpou e escavou 1 000 
caldeiras na Estrada do Alto de Coloane, próximo do Alto de Coloane, e colocou lá adubos compostos e orgânicos, 
com vista a enriquecer o solo florestal, aumentando a sua fertilidade. O IACM replantou 1 000 árvores em zonas 
florestais e procedeu continuadamente a trabalhos de protecção e manutenção.  

Após o tufão Hato, a equipa de peritos da Academia Florestal de Guangdong iniciou o design dos trabalhos de 
recuperação ecológica das árvores de bosque, suplementou e substituiu espécies de árvores rurais de folhas grandes 
com grande adaptabilidade, de vida longa, forte resistência a adversidades e com valor de apreciação, para melhorar o 
ambiente florestal de Macau. Dado a área danificada ser muito grande, o Instituto, de acordo com a urgência e 
prioridade, iniciou de forma sequenciada o projecto. Este ano, iniciou-se o trabalho da 1.ª fase. O IACM efectuou a 
recuperação ecológica numa área de cerca de 30 hectares, disposta até 10 metros dos trilhos e abrangendo 12 trilhos 
das ilhas. Concluiu, no corrente ano, a aquisição de 35 000 mudas de árvores, procedeu à limpeza das zonas recuparadas, 
melhorou o solo e abriu caldeiras de árvores.    

Conservação e plantação de mangais  
Com vista a cumprir o Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM e melhorar o meio ambiente da orla 

ribeirinha de Macau, o IACM plantou um total de 3 000 mangais nas áreas rochosas da zona de lazer da marginal da 
Taipa (ciclovia). Executou ainda a obra de adição de lodo de grande escala ao local, para aumentar a espessura do solo 
e melhorar o seu substrato, com vista a cultivar e cuidar dos magais de Macau. Para enriquecer os seres vivos nos 
mangais de Macau, teve, em 2018, o apoio da Zhuhai Qi’ao – Dangan Island Nature Reserve, que efectuou a recolha 
e entrega de 50 hipocótilos de Bruguiera gymnorhiza a este Instituto, a fim de aumentar a diversidade de seres vivos 
dos mangais de Macau. 

“Estudo sobre o planeamento conceptual da reconstrução do sistema de zonas verdes e recuperação das 
paisagens de Macau após o tufão” 

Para reconstruir o ambiente paisagístico verde destruído pelo tufão Hato ocorrido no ano transacto, o IACM 
encarregou a South China Agricultural University de efectuar o “Estudo sobre o planeamento conceptual da 
reconstrução do sistema de zonas verdes e recuperação das paisagens de Macau após o tufão”, para proceder à 
investigação, análise e avaliação geral da situação das zonas verdes e jardins de Macau que foram afectados pelo tufão, 
apresentar estratégias de planeamento sobre a reconstrução dos espaços verdes após o tufão, separando por parcelas 
de terreno e tipos, desenhar a recuperação de paisagens de carácter demonstrativo, definir o texto do relatório de 
investigação em Julho deste ano e imprimi-lo para futuramente servir de referência no âmbito do planeamento e 
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recuperação da arborização de Macau.  

Criação de novas terras húmidas em Seac Pai Van  
Na promoção do item do Plano Quinquenal de Desenvolvimento futuro, o IACM pôs em prática a execução da 

divulgação do item sobre recuperação e conservação das terras húmidas de Seac Pai Van, aproveitando eficazmente os 
recursos aquíferos das colinas e aumentando os pontos de captação da água, a fim de providenciar mais bebedouros 
aos animais que habitam as zonas mais elevadas do território. Em 2018, o IACM concluiu a construção do tanque 
ecológico, instalou um caminho de madeira e caminhos de visita, recolheu espécies de animais e plantas e iniciou a 
recuperação da vegetação das terras húmidas.   

Criação de espécime taxidérmico com o urso-negro-asiático BoBo  
O urso-negro-asiático BoBo, que habitava no Jardim da Flora, faleceu a 20 de Novembro de 2018. Os ursos-

negros-asiáticos são classificados pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) uma espécie de 
animal de categoria vulnerável. Ao mesmo tempo, é também uma espécie de animal protegida pela Convenção sobre 
o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestre Ameaçadas de Extinção (CITIES) e pertence ao 
apêndice I, sendo proibido o seu negócio internacional. Este Instituto, através do processamento taxidérmico do urso-
negro-asiático, conserva esta espécie de animal valiosa. Actualmente, o IACM já concluiu o trabalho de 1.a fase do 
projecto de processamento do urso-negro-asiático em espécime.  

Investigação de golfinhos brancos chineses no território marítimo de Macau (2018-2019) 
Durante o período entre Junho de 2018 e Maio de 2019, o IACM realizou um trabalho ao ar livre de “Investigação 

de golfinhos brancos chineses no território marítimo de Macau” e efectuou, pelo menos, 40 investigações marítimas. 
O trabalho de investigação é da responsabilidade do College of Marine Sciences da National Sun Yat-sen University, 
e foi levado a cabo identificando individualmente os golfinhos brancos chineses, sob o método de marcação e recaptura, 
tendo sido criada uma base de dados de identificação individual, com vista a analisar os parâmetros biológicos da 
população de golfinhos brancos chineses do território marítimo da RAEM e as substâncias da água marítima. O IACM 
destacou também pessoal para participar no trabalho de investigação. 

Protecção de árvores antigas e de reconhecido valor   
Nos termos do Despacho do Chefe do Executivo n.o 333/2016, o IACM divulgou a existência de 558 árvores 

antigas e de três árvores de reconhecido valor, dispersas pelos espaços públicos. Desde a publicação da “Lista de 
Salvaguarda de Árvores Antigas e de Reconhecido Valor”, existem actualmente na Lista 527 árvores antigas, das quais 
494 estão sob a gestão deste Instituto e apenas 33 não são geridas pelo IACM, depois de removidas as árvores 
infectadas com podridão radicular e afectadas pela passagem dos tufões Hato em 2017 e Mangkhut em 2018.  

Divulgação da Fissidens macaoensis L. Zhang  
Como forma de garantir a sobrevivência da espécie de briófita denominada Fissidens macaoensis L. Zhang, o 

IACM, em colaboração com o Fairy Lake Botanical Garden, de Shenzhen, e a Chinese Academy of Sciences, iniciou 
o “Projecto de investigação da protecção e conservação de Fissidens macaoensis L. Zhang”, em Outubro de 2016, 
estudo que se prolongou até Setembro de 2018. Com esta profunda investigação à briófita Fissidens macaoensis L. 
Zhang ao ar livre e em laboratório, que inclui a sua morfologia e cultivo de esporos, o IACM procura ampliar o habitat 
da sua comunidade, reduzindo e extinguindo as outras espécies nocivas. Actualmente, além de realizar uma observação 
morfológica de esporos, realiza ainda em laboratório o cultivo de esporos no interior de tubos de ensaio, tendo já os 
esporos se desenvolvido, formando protonemas.      
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Exposições de flores, organizadas e co-organizadas pelo IACM em 2018  

Designação  Período Conteúdo  N.° de visitantes 

“Exposição de 
Orquídeas na 
Primavera” 

21 de Abril a 6 de 
Maio de 2018 

A Exposição de Orquídeas na Primavera realizada 
pelo IACM, sob o tema “Orquídea no meio da 
floresta”, teve como linha decorativa principal as 
orquídeas num meio tranquilo da floresta. Através 
de uma simulação do local de habitat das 
orquídeas, o Instituto mostrou ao público 
paisagens primitivas e naturais de orquídeas na 
Prinavera. Para este ano, foram expostas mais de 
30 espécies de orquídeas características, 
nomeadamente Aglaia odorata, Phalaenopsis, 
Dendrobium, Cattleya hybrida, Paphiopedilum e 
Oncidium, distribuídas por 1500 vasos. No local, 
além de se apreciar a decoração floral de 
orquídeas em jardins, produtos de orquídeas 
chinesas e um conjunto de paisagens florais de 
orquídeas, houve ainda durante a exposição floral 
um workshop sobre estampagem e tinturaria de 
imagens de orquídeas e um workshop sobre 
orquídeas de argila de papel. Durante o período da 
exposição, justamente nos feriados, houve 
trabalhadores, no local, a explicar o cultivo de 
orquídeas e a contar a sua experiência na 
apreciação, para que os participantes se pudessem 
envolver profundamente na exposição.          

Cerca de 14 000 

 “O Aroma de Lótus 
Perfuma a Cidade – 
18.° Festival da Flor 
de Lótus de Macau” 

8 a 17 de Junho de 
2018 

O Instituto organizou na Avenida da Praia, na 
Taipa, o “18.° Festival da Flor de Lótus de Macau 
– O Aroma de Lótus Perfuma a Cidade”, uma das 
exposições mais representativas da cidade. Nesta 
exposição foram exibidos cerca de 5000 vasos e 
cem espécies de flores de lótus. Tendo como tema 
“Fantasia do Lótus Iluminado” para decoração, 
utilizou a iluminação para desenhar os contornos 
das belas flores de lótus verdejantes que nascem na 
água com diferentes posições sob o luar da noite 
num ambiente misterioso. As luzes e os sofás 
colocados no exterior providenciaram um bom 
espaço dinâmico e estático para os cidadãos não só 
apreciarem as flores de lótus, como também as 
luzes nocturnas  a iluminar as flores. Os sofás 
colocados por cima das folhas de lótus tornaram-
se um pequeno parque de diversão para crianças e 
encarregados de educação.  
Além de mostrar mais de mil vasos no espaço 
principal da exposição, na Avenida da Praia, na 
Taipa, plantas de lótus recém-plantadas ou em 
vasos podiam ser apreciadas por toda a cidade, 
nomeadamente em conhecidos pontos turísticos, 
atracções turísticas, grandes parques públicos, 
zonas de lazer e separadores verdes das vias, para 
a população e os turistas sentirem a atmosfera 
airosa e plena de aroma desta flor. 
Como nos anos anteriores, realizou-se uma série 
de actividades relacionadas com flores de lótus, 
nomeadamente: “Água Viva – Exposição de 
Arranjo Floral de Lótus”, “Flor de Lótus Recém-
Florida – Concurso de Arranjos Florais de Lótus e 
Exposição de Trabalhos”, Palestra sobre a cultura 
do lótus de locais diferentes, Cidade de Lótus – 

Cerca de 
28 000 

(espaço de exposição 
principal) 
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Palestra e Demonstração de Arranjos Florais de 
Lótus, Posições diversas – Concurso de fotografias 
sobre flor de lótus, Refeição vegetariana e de 
longevidade à base de lótus, Visita guiada 
ecológica às flores de lótus e Passeio ecológico 
para apreciação de lótus, Fadas no meio da água – 
Desfile de Modelos. Houve ainda actividades 
destinadas a pais e filhos, como, por exemplo, 
Workshop sobre flores de lótus decorativas de 
cristal, Workshop sobre pingentes decorativos de 
flores de lótus de cristal, Workshop sobre pulseiras 
de flores de lótus de missangas e Workshop sobre 
flores de lótus de argila superfina.  

“Cem passos em 
paisagens com rios e 
montanhas –   
Exposição de bonsais 
no Outono” 

29 de Setembro a 
21 de Outubro de 
2018 

O IACM realizou a Exposição de Bonsais e Flores 
no Outono, sob o tema “Cem passos em paisagens 
com rios e montanhas”, no Jardim de Lou Lim Ioc. 
O IACM pretendeu exibir aos cidadãos e turistas 
montanhas e rios da Natureza em cem passos, 
através do realce do jardim de pedras japonês 
como pano de fundo para decoração dos bonsais. 
Cada bonsai requintado atraía a atenção e o 
vaivém dos turistas para apreciar e conhecer o 
significado do seu conteúdo. Além da apreciação 
dos bonsais e jardins do local de exposição, houve 
ainda, no local, workshops de armação de bonsais 
com arame e sobre estampagem e tinturaria de 
imagens em bonsais, com vista a providenciar um 
bom local de passeio nas férias.  

Cerca de  
32 000 

“Cidade Romântica – 
Exposição de Flores 
no Inverno” 

14 de Dezembro 
de 2018 a 6 de 
Janeiro de 2019 

O IACM organizou, na Avenida da Praia, na 
Taipa, a “Cidade Romântica – Exposição de 
Flores no Inverno”, tendo como flor temática a 
rosa e, como tema, “Cidade Romântica”. O local 
de exposição foi dividido em quatro áreas 
temáticas. Através da instalação de jardins 
paisagísticos de grande escala, equipamentos de 
jardinagem e luzes especiais, criou-se um 
ambiente cheio de romantismo e um local de 
exposição florejante.     
Durante a exposição, decorreram actividades 
diversas: “Cidade Romântica” – Exposição de 
arranjos florais de rosas, “Viagem de Luz” – 
Concurso de Arte Floral de Rosas, Exposição 
sobre “História das Rosas”, “Macau em luzes e 
sombras” – Palestra e Demonstração sobre 
Arranjos Florais com Rosas, Concurso de 
fotografia de rosas “Cidade Romântica”, “Cidade 
Romântica” – Concurso de Desenho de Flores de 
Rosa, Desfile de Modelos “Donzelas de Luz” e 
espectáculos culturais e recreativos. Houve ainda 
actividades destinadas a pais e filhos, como, por 
exemplo, Workshop de caleidoscópios, Workshop 
da arte de fazer rosas de papel, Workshop de 
estampagem e tinturaria de rosas, Workshop de 
pintura corporal a cores, Workshop de pingentes 
decorativos de rosas plásticas termo-retrácteis, 
etc., para que os participantes sentissem o 
maravilhoso mundo das rosas de Inverno.  

Uma previsão de 
mais de 
50 000 
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Distribuição de áreas por obras de embelezamento de parques, no ano de 2018

 

    

Gráfico estatístico sobre dados da inspecção fitossanitária, 2018 

 

 

Obra de melhoria das 

barreiras paisagísticas do 

Parque Dr. Carlos 
d’Assumpção, 

300m2

Cultivo e apreciação de 

plantas aromáticas,

1 435m2

Obra de melhoria das 

vedações do Parque do 

Reservatório, 
500m2 Obra de aperfeiçoamento 

paisagístico da colina situada na 

traseira do Jardim Luís de Camões,
666m2

Obra de aperfeiçoamento 

paisagístico da área situada 

na estátua de Xian Xinghai, 
próxima do Jardim das Artes, 

312m2

Obra de aperfeiçoamento 

paisagístico de todo o Parque 

Municipal da Colina da Guia, 
810m2

Aperfeiçoamento da arborização de todo o Parque 

Municipal Dr. Sun Yat-Sen, 

3 194m2

Aperfeiçoamento da 

arborização de todo o Jardim 

de S. Francisco,
1 055m2

Aperfeiçoamento da 

arborização do Parque de 

Seac Pai Van, 
300m2

Aperfeiçoamento da arborização 

do Parque Central da Taipa, 

300m2

Outros, 3 228m2

Á rea total (12 100㎡)

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

Número de emissão do recibo 341 405 327 347 346 371 333 302 272 298 347

Flores cortadas (quilogramas) 25826.43 36321.4 32003 30522.2 33463.16 33139.72 32045.8 26130.59 26358.66 22985.91 31570.9

Vasos (unidades) 167678 212468 272940 284097 293535 222663 289338 279432 278229 320440 292368

Relva (metros quadrados) 1255 750 9835 3270 2120 7258 9304 3860 23390 31767 18850

Sementes (quilogramas) 0.6 0 0.88078 0.68609 0 0 0 0 0 0 1360

Bolbos e tubérculos (quilogramas) 245 2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxa de inspecção fitossanitária mensal (MOP$) 30070.5 38388.5 47709 48744 47905.5 38634.5 42369 40604.5 39772.5 48651 51479

Importação de plantas em risco de extinção (casos) 39 53 19 27 24 22 18 22 18 19 18
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Estatística do número de participantes em actividades de divulgação sobre a 

natureza, realizadas em 2018 

 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

Passeio Guiado na Natureza – Passeio na montanha

Passeio Guiado na Natureza – Visita-Aprendizagem sobre a protecção da …

Passeio Guiado na Natureza – Outros

Passeio na Natureza

Exposição temática – “O Sábio dos Oceanos – Exposição de Golfinhos …

Exposição temática – Exposição “Legenda da Pegada Ecológica”  (Local …

Exposição temática – Exposição “Legenda da Pegada Ecológica”  (Local …

Exposição temática – Exposição sobre a Cutura do Lótus (Local de …

Exposição temática – Exposição “Conto sobre a Família Feliz dos Pandas …

Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau…

Actividade na granja – Passeio de contacto com a natureza

Actividade na granja – Passeio de lazer

Actividade na granja – “O Maravilhoso Feiticeiro de Oz”

Dia de Convívio na Granja do Ó scar

Plantação DIY de legumes em casa (uma a quatro pessoas por cada grupo)

Workshop para conhecer plantas aromáticas (uma a quatro pessoas por…

Workshop de jardins em miniatura (uma a quatro pessoas por cada grupo)

Passeio do Ano Novo Chinês - Trilho da Taipa Grande (18 de Fevereiro)…

Alegria a trepar as árvores (22 de Fevereiro) (7.o dia do 1.o mês do…

Passeio do Ano Novo Chinês - Jardim Ecológico do Trilho de Plantas…

Marcha da 37.ª edição da Semana Verde de Macau e Plantação de Á rvores

Actividade de apoio comunitário – Apelo à solidariedade, com plantas em …

Campismo para famílias na Natureza

Plantação de árvores em bairros comunitários para famílias

Plantação de Mangues ao Longo da Beira-Mar

Manutenção e protecção de árvores

Conhecer a plantação orgânica

Borboletas e plantas nectaríferas - Zona de Libélulas e Borboletas…

Actividade de Plantação de Árvores no “Dia Mundial da Árvore” e …

Jardinagem “faça-você-mesmo” na comunidade

Exposição “Legenda Ecológica” itinerante

Actividade de “Procura das Aves Migratórias - Observação das Aves em …

Dia Internacional dos Museus 2018

Procura de Lótus no Verão

Passeio ecológico para apreciação de lótus

“Nova experiência agrícola” (Turma avançada)

“Nova experiência agrícola” (Turma para aquisição de experiência)

Abertura do Jardim Ecológico do Trilho de Plantas Medicinais e…

Actividade ecológica guiada ao Jardim Ecológico do Trilho de Plantas…

Serviço ecológico guiado ao Jardim Ecológico do Trilho de Plantas…

Serviço ecológico guiado ao Jardim Ecológico do Trilho de Plantas…

Visita livre ao Jardim Ecológico Trilho de Plantas Medicinais e…

Exposição temática – Exposição de Animais do Parque “Feliz Digressão …

1 985

1 114

1 867

320

13 611

6 496

9 953

4 036

26 200

3 900

911

1 991

376

564

45

45

60

41

40

20

1 634

700

8

30

35

109

110

745

70

2 000

5 140

586

1 200

70

170

40

139

636

142

485

29

533

2 611

Serviço ecológico guiado ao Jardim Ecológico do Trilho de Plantas 
Medicinais e Aromáticas 

Exposição temática – Exposição de Animais do Parque “Feliz Digressão pelo 
Parque” (local de exposição: Sala de actividades do Jardim da Cidade das Floras) 

Visita livre ao Jardim Ecológico Trilho de Plantas Medicinais e Aromáticas 
para celebração da Implantação da República Popular da China 

Actividade ecológica guiada ao Jardim Ecológico do Trilho de Plantas 
Medicinais e Aromáticas 

Actividade de “Procura das Aves Migratórias - Observação das Aves em 
Terras Húmidas” 

Abertura do Jardim Ecológico do Trilho de Plantas Medicinais e 
Aromáticas durante o Ano Novo Lunar 

Serviço ecológico guiado ao Jardim Ecológico do Trilho de Plantas 
Medicinais e Aromáticas (convidados) 

Actividade de Plantação de Árvores no “Dia Mundial da Árvore” e 
cerimónia de lançamento do livro “Magia e Encantos das Briófitas” 
Borboletas e plantas nectaríferas - Zona de Libélulas e Borboletas 
(Workshop) 

Actividade de apoio comunitário – Apelo à solidariedade, com plantas em       
vaso, para um futuro mais verde 

 

Alegria a trepar as árvores (22 de Fevereiro) (7.o dia do 1.o mês do calendário 
chinês) 

Passeio do Ano Novo Chinês - Jardim Ecológico do Trilho de Plantas Medicinais 
e Aromáticas (25 de Fevereiro) (10.o dia do 1.o mês do calendário chinês) 

Passeio do Ano Novo Chinês - Trilho da Taipa Grande (18 de Fevereiro) (3.o dia 
do 1.o mês do calendário chinês) 

Workshop para conhecer plantas aromáticas (uma a quatro pessoas por 
cada grupo) 

Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF) 2018 

Exposição temática – Exposição “Conto sobre a Família Feliz dos Pandas Gigantes de 
Macau” (Local de exposição: Centro de Informação do Panda Gigante de Macau 
Exposição temática – Exposição sobre a Cutura do Lótus (Local de exposição: Galeria 
do Jardim da Cidade das Flores) 

Exposição temática – Exposição “Legenda da Pegada Ecológica” (Local de exposição: 
Posto de Informação sobre a Natureza na Colina da Guia) 

Exposição temática – “O Sábio dos Oceanos – Exposição de Golfinhos Brancos Chineses 
de Macau” (Local de exposição: Posto de Informação sobre a Natureza na Colina da Guia) 

Exposição temática – Exposição “Legenda da Pegada Ecológica” (Local de exposição: 
Galeria do Jardim da Cidade das Flores) 

Passeio Guiado na Natureza – Visita-Aprendizagem sobre a protecção da natureza 
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4.  Desenvolvimento Municipal e Melhoria do Sistema de Esgotos 

Com o intuito de criar um ambiente de qualidade e propício à habitação dos cidadãos, o IACM tem 
prosseguido com a missão de optimizar os equipamentos municipais, embelezar a cidade de Macau em 
geral, bem como criar mais espaços verdes de lazer. A par dessas iniciativas, tem-se empenhado também 
na fiscalização e autuação de casos de descarga ilegal de resíduos líquidos e no reforço da capacidade 
de drenagem dos locais mais afectados por inundações, nomeadamente, as zonas baixas da cidade, 
através da construção de estações elevatórias de águas residuais, sumidouros e separação das águas 
residuais das águas pluviais, tudo com o objectivo de aumentar a capacidade de escoamento das várias 
zonas de Macau. 

Melhoramento do planeamento urbano de Macau 
Planeamento de mercados municipais 

O IACM tem dado sempre importância à reconstrução de mercados antigos e à construção de novos imóveis. A 
título de exemplo, deu-se por concluída a obra de construção do Centro Comercial de Seac Pai Van e do parque de 
estacionamento, tendo estes equipamentos entrado já em funcionamento. Por outro lado, atendendo às necessidades da 
transformação social, este Instituto deu início ao projecto de melhoramento do Mercado Vermelho e dos equipamentos 
ao seu redor. Com o propósito de aperfeiçoar os actuais equipamentos dos mercados, iniciou a montagem do sistema de 
ar condicionado no Mercado Municipal Tamagnini Barbosa e no Mercado Municipal do Bairro Iao Hon. 

Optimização das instalações municipais 
Com o intuito de reforçar os trabalhos de optimização e 

melhoramento das instalações municipais e propiciar equipamentos que 
oferecem melhores serviços, o IACM tem realizado, de forma ordenada, 
uma série de iniciativas, designadamente, obras de benfeitoria do 
laboratório do novo Mercado Abastecedor, obras de benfeitoria do Centro 
de Serviços da RAEM das Ilhas, concluiu as obras de ampliação do 
Pavilhão do Panda Gigante, obras de reparação do sanitário do Parque 
Infantil do Chunambeiro, obras de melhoramento do parque infantil e 
passeio no Parque Central da Taipa, obras do Centro Comunitário da 
Habitação Pública de Seac Pai Van, entre outras.  

Com a preocupação de atingir o objectivo da eficiência energética, 
este Instituto prosseguiu, em 2018, com o programa de substituição 
gradual da iluminação tradicional dos espaços públicos, zonas de lazer, 
parques e instalações do IACM pelo sistema de iluminação LED, procurando abranger a totalidade das suas instalações 
com esta solução energética que vem reduzir significativamente a necessidade de substituição das lâmpadas e os riscos 
de acidentes no trabalho.  

Criação do ambiente festivo 
Seguindo o costume dos anos anteriores durante as grandes 

festividades, nomeadamente, Ano Novo Chinês, Festa do Bolo Lunar e 
Natal, este Instituto procedeu com luzes ornamentais ao embelezamento dos 
vários pontos de Macau que compreendem as principais artérias da cidade, 
rotundas, largos e praças, parques municipais, zonas de lazer e construções 
características, criando assim um ambiente onde os cidadãos e turistas 
pudessem sentir o regozijo das quadras festivas. 

Obras de repavimentação das vias públicas 
A grande pressão do tráfego em Macau, consequência do desenvolvimento económico do território, é um factor 

que contribui para a deterioração das vias públicas. Atendendo a esta realidade, o IACM realizou obras de 
repavimentação com betume de várias artérias da cidade, v.g., repavimentou a Avenida do Coronel Mesquita, a Avenida 
dos Jardins do Oceano na Taipa, a Estrada Almirante Marques Esparteiro, a Avenida da Ponte da Amizade, a Avenida 
Norte do Hipódromo, a Avenida de Almeida Ribeiro, a Estrada Governador Nobre de Carvalho, a Estrada de Seac Pai 
Van, a Rua da Ponte Negra na Taipa, parcialmente a Rua do Regedor e a Estrada de Hac Sá, substituindo igualmente os 
sumidouros e as caixas de visita desses locais. Além do mais, para elevar a qualidade rodoviária das vias públicas e 
aliviar os danos causados pelas viaturas pesadas ao pavimento da Estrada de Pac On e da Estrada do Altinho de Ká Hó, 
este Instituto procedeu à repavimentação dessas estradas com betão armado. 

Optimização das instalações das vias públicas 
No ano de 2018 e no que diz respeito ao melhoramento e ao embelezamento dos passeios das vias públicas, este 

Instituto executou a repavimentação dos passeios que circundam o Edifício Lai Va San Chun, o Edifício Hong Lok San 
Chun, o Edifício Hang Fa San Chun, o Edifício Mei Lin, o Edifício Wa Mau San Chun, o Edifício Industrial Fok Tai e 
o Edifício Kiu Kong, com ladrilhos e pavimento táctil. A par dessa iniciativa, melhorou o pavimento com alguns calhaus 

Obra da zona de lazer infantil do Parque 
Central da Taipa 

 

Iluminações decorativas da festividade 
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danificados da Zona de Lazer do Reservatório e procedeu à sua repavimentação com ladrilhos permeáveis. Além do 
mais, em resposta às exigências da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, alargou parcialmente o passeio 
da Rua do Bispo Medeiros, melhorou as passadeiras localizadas junto aos passeios da Freguesia de Santo António, 
nomeadamente, reduziu a altura dos lancis dos passeios, efectuou a montagem de pavimento táctil, realizou a reparação 
ou renovação dos pilares e gradeamentos metálicos, bem como procedeu à reparação do pavimento dos passeios e dos 
lancis, com o intuito de criar um ambiente sem barreiras arquitectónicas. 

Para optimizar o ambiente pedonal da zona urbana da Taipa e Coloane e melhorar constantemente a qualidade do 
turismo de Macau, o IACM levou a cabo, de forma gradual, as obras de construção do caminho pedonal que circunda 
as Casas-Museu da Taipa e melhoramento do ambiente dessa zona, designadamente, construção de um caminho de 
madeira de 1500 m de comprimento ao redor do lago, apetrechando-o com abrigos de sol, assentos e candeeiros de pé 
alto para iluminação. O espaço do lago será parcialmente ligado às plataformas panorâmicas e aos abrigos panorâmicos, 
através de uma passagem superior pedonal de madeira, de modo a permitir que os cidadãos e turistas possam apreciar 
de perto as flores de lótus e as terras húmidas. Para criar um espaço pedonal de qualidade, o IACM irá optimizar os 
passeios que circundam a Estrada da Baía de Nossa Senhora da Esperança, através de embelezamento desta zona com 
vegetação, criando separadores verdes entre os passeios e as faixas de rodagem, com vista a reduzir os efeitos negativos 
que ambos os equipamentos poderiam causar uns aos outros. Além do mais, atendendo às necessidades do projecto em 
vista, os passeios da Estrada Governador Nobre de Carvalho foram parcialmente alargados, a fim de criar um ambiente 
coerente e característico de um parque e que seja agradável para se passear. 

Obras de remodelação para embelezamento da cidade 
Aumento dos espaços de lazer e optimização das instalações de apoio 

Com o objectivo de produzir mais espaços de lazer para 
usufruto dos cidadãos, condição fundamental para a criação de 
um ambiente de qualidade e propício à habitação, o IACM 
concluiu, no ano de 2018,  a construção da Zona de Lazer da 
Rua do General Ivens Ferraz, designadamente, criou um espaço 
de recreio para crianças, um espaço desportivo e recreativo, um 
espaço de xadrez e um espaço com bancadas, equipamentos 
destinados a utentes de diversas faixas etárias, bem como 
enfeitou a parte exterior dessa zona de lazer com árvores e 
canteiros, medidas que conseguiram enriquecer o ambiente 
verde e servir de separador entre o aludido equipamento e o 
passeio nas suas proximidades. 

Com o propósito de construir mais espaços de lazer ao ar 
livre mais diversificados, este Instituto procedeu à construção de 
uma zona de lazer na Rua do Comandante João Belo. O projecto 
em apreço compreende o alargamento do actual passeio e criação de miradouros a partir do dique da Baía Norte do 
Patane. A nova zona de lazer, equipada ao longo do passeio alargado com uma pista de corrida, equipamentos de 
manutenção física, um passeio com árvores, bancadas e iluminação, será ligada com a Zona de Lazer da Baía Norte do 
Patane que irá, por sua vez, reforçar o ambiente recreativo e desportivo dessa zona, criando, desta forma, um ambiente 
de lazer de qualidade. A par desse projecto e com o propósito de elevar constantemente a qualidade dos equipamentos 
das zonas de lazer, essencial para produzir um ambiente recreativo e desportivo de qualidade, este Instituto procedeu à 
substituição de equipamentos e remodelação da Zona de Lazer do Reservatório, Zona de Lazer da Alameda 
Tranquilidade, Zona de Lazer da Rua Central da Areia Preta, Praça de Ponte e Horta e da Zona de Lazer do Miradouro 
da Capela de Nossa Senhora da Penha.  

Com vista a melhorar a salubridade pública, foram instalados contentores compactadores na Rua do Parque 
Industrial, Beco da Cadeia e Beco da Arruda, de modo a substituir gradualmente os pequenos pontos de recolha de lixo, 
medida fundamental para reduzir o número de depósitos de lixo e aumentar o volume de recolha de resíduos, 
contribuindo, deste modo, para o melhoramento da salubridade das vias públicas e do ambiente habitacional da 
população. 

Monitorização e controlo das vias e do saneamento e acompanhamento do desenvolvimento urbano 
Desobstrução da rede de esgotos e prevenção contra as inundações costeiras 

A fim de reduzir as inundações registadas nas zonas baixas e em locais mais vulneráveis da cidade, o IACM 
procedeu atempadamente, conforme a frequência das cheias de cada zona de Macau, ao ajustamento dos trabalhos de 
desobstrução e manutenção de esgotos, bem como executou obras específicas de melhoramento em várias zonas do 
território, a saber: reordenamento da rede de drenagem de águas pluviais da Avenida do Comendador Ho Yin, desviando 
parte das águas pluviais, anteriormente escoadas para o canal dos patos, para a Bacia Norte do Patane; e desmontagem 
e reinstalação da rede de drenagem de água da chuva da Estrada do Reservatório, a fim de melhorar a capacidade de 
drenagem e diminuir a frequência das inundações dessa zona. No que respeita às medidas de longo prazo, este Instituto 
deu início à construção do box culvert da estação elevatória de águas pluviais do norte do Porto Interior, tendo concluído 

Obra da construção da zona de lazer da Rua do General 
Ivens Ferraz 
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a obra preliminar de abertura da fossa de prospecção, construção de sumidouros e esgotos de ferro fundido. Para melhorar, 
o mais breve possível, a situação da intrusão da água do mar e inundações, provocadas por marés meteorológicas e 
chuvas torrenciais, registadas na zona do Porto Interior, o IACM irá prosseguir com a concretização desse projecto. 

O IACM nunca descura o aperfeiçoamento do sistema de separação 
de águas pluviais e de águas residuais da rede de esgotos de Macau. 
Assim sendo, realizou trabalhos de embelezamento das vias e 
melhoramento da rede de esgotos da Rua George Chinnery, Rua Nova, 
Calçada dos Remédios e Travessa do Abreu. Para além dessas tarefas, 
este Instituto construiu um tubo de pressão de águas residuais na Estrada 
da Ponta da Cabrita e ligou este equipamento com a nova estação 
elevatória da Rotunda Ouvidor Arriaga, com o intuito de aliviar a 
pressão dos tubos de drenagem de águas residuais da zona circundante. 
Relativamente às depressões verificadas em algumas partes do 
pavimento da Avenida de Almeida Ribeiro, este Instituto concluiu a 
reparação dos antigos sumidouros que se encontravam com infiltrações, 
bem como construiu câmaras de perda de carga e repavimentou esta 
artéria com betão armado. Além dessa iniciativa, para garantir o bom 
funcionamento da rede de esgotos de Macau, este Instituto reforçou a fiscalização das estações elevatórias, válvulas de 
maré, fossas sépticas, rede de saneamento básico, sumidouros, valas e ramais de ligação dos edifícios, e nunca descura 
a constante realização de obras de manutenção e melhoramento desses equipamentos, bem como o acelerar, através de 
adjudicação, do tratamento da questão do entupimento dos esgotos e a substituição das tampas danificadas das caixas 
de visita e dos sumidouros.  

Aperfeiçoamento dos trabalhos de fiscalização 
A fiscalização das obras de abertura de valas na via pública, 

nomeadamente obras relacionadas com a colocação de tubos e cabos 
subterrâneos por parte da Companhia de Electricidade de Macau, da 
Sociedade de Abastecimento de Á guas de Macau, da Companhia de 
Telecomunicações de Macau e de outras entidades públicas e privadas, 
é uma das tarefas de primária importância do IACM. Durante o ano de 
2018, o IACM procedeu à fiscalização de 1 525 obras de abertura de 
valas em vias públicas, tendo emitido 34 autos de notícia às obras que 
infringiram as disposições do Regulamento Geral dos Espaços Públicos. 

Em 2018, este Instituto levou à prática uma série de operações de 
fiscalização de rotina, v.g., inspeccionou o funcionamento das câmaras 
de retenção de óleos dos restaurantes, dos estabelecimentos de comida e das oficinas de reparação de viaturas; zelou 
pelo bom desempenho do sistema de filtragem das tinturarias e das lavandarias; inspeccionou regularmente os esgotos 
com maior probabilidade de entupimento; fiscalizou as rampas potencialmente mais perigosas; e autuou, no quadro do 
Regulamento Geral dos Espaços Públicos, as infracções por derramamento ilegal de águas residuais. No domínio do 
controlo da poluição do sistema público de drenagem, causada por poluentes industriais que lhe provocam obstruções, 
não só solicitou aos estaleiros de obras e às fábricas de betão a instalação de desarenadores e equipamentos de filtragem, 
como pediu também às fábricas de transformação alimentar a colocação de câmaras de retenção de óleos. Os trabalhos 
aleatórios de fiscalização e de sensibilização acabaram por ser uma forma de estimular nos operadores uma maior tomada 
de consciência, relativamente à protecção ambiental e simultaneamente garantir o bom funcionamento dos equipamentos 
inspeccionados. 

Antes da chegada da época das chuvas e para prevenir que as inundações afectassem a vida da população e 
causassem prejuízos económicos, o Instituto reforçou a inspecção dos sumidouros. Após a ocorrência de chuvas 
torrenciais, procurou limpar sempre todos aqueles localizados no fundo das rampas, devido a isso mais facilmente 
entupidos por pedras e areias, assegurando o regresso ao seu funcionamento pleno no mais curto espaço de tempo 
possível. Da mesma forma, o Instituto procedeu, no período compreendido entre Janeiro e Setembro de 2018, à inspecção 
de 681 sumidouros e efectuou a limpeza a 21 645 deles.  

Obra de optimização da Rua George Chinnery 

 

Utilização de CCTV na inspecção de esgotos 
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Estatística das obras em vias públicas, adjudicadas pelo IACM, em 2018 

 

Número de obras                                Itens               35 

Montante das propostas de despesa                 (MOP) 56 331 194,00 

Montante das propostas de adjudicação              (MOP) 52 518 351,00 

Montante pago                                 (MOP) 45 017 984,74 

Trabalhos de 

repavimentação 

Passeios 
Comprimento (m)   

Á rea (m2) 

1 452,96 

4 134,82 

Vias rodoviárias 
Comprimento (m)  

Á rea (m2)  

10 080,00 

43 712,96 

Obras na rede de 

esgotos 

Colectores pluviais            (unidades) 

Caixas de visita               (unidades) 

Principais condutas de canalização     (m) 

75 

34 

1 168,30 

Taludes e zonas verdes                              (m²) 412,40 

Zonas de lazer                              (instalações) 1 

Gradeamentos metálicos                             (m) 817,30 

Vedações verticais de zonas verdes                    (m²) 17,40 

Reparação de passagens superiores para peões     (instalações) 1 

Abertura e aperfeiçoamento de caldeiras para árvores (unidades) 457 

 

Elaboração de projectos de obras rodoviárias 

 

 Estatística dos trabalhos de elaboração de projectos de 

obras rodoviárias 

  ( casos)  

1  Projectos de obras (Plano anual, plano não constante ao plano 

anual e plano plurianual ) 
8 1  

2  Pareceres técnicos 8 7 7  

3  Preparação e recolha de informações para colóquios 

comunitários (mensal) 
1 2  

4  Reunião de avaliação de propostas, reunião sobre obras ou 

estudo de projectos 
1 7 0  

5  Coordenação e reposta aos pareceres relativos à planta de 

condições urbanísticas 
2 3 0  

6  Seguimento e reposta às queixas 5 8 9  

7  Coordenação dos trabalhos do redactor sobre a segurança 

ocupacional 
9  

8  Outros 1  

9  Trabalhos de levantamento e de execução de desenhos 4 4  

 

  



 

 

Reparação e manutenção do pavimento das vias públicas e das instalações 

urbanas em 2018 

N.º 

Reparação e manutenção do pavimento das vias públicas e das 

instalações urbanas Unidade Quantidade 

Obras realizadas 

1. Resguardos em forma de U de grande porte unidades 989,00 

2. Resguardos em forma de U de pequeno porte unidades 848,00 

3. Resguardos metálicos m 4 234,46 

4. Correntes metálicas m 102,5 

5. Sinos metálicos unidades 144 

6. Postes metálicos cónicos unidades 1 420,00 

7. Postes metálicos de seis polegadas unidades 683,00 

8. Postes metálicos amovíveis unidades 475,00 

9. Equipamentos de manutenção física unidades 945,00 

10. Instalações de divertimento infantil unidades 113,00 

11. Placas de sinalização unidades 122,00 

12. Colectores de água de aço inoxidável unidades 35,00 

13. Caixotes de recolha selectiva de resíduos unidades 7,00 

14. Redes para resguardo m² 921,60 

15. Portas metálicas unidades 27,00 

16. Placas metálicas unidades 147,00 

17. Pavimento de betão m² 5 255.27 

18. Pavimentos de asfalto m² 12 244,81 

19. Juntas de asfalto m 534,70 

20. Placas toponímicas unidades 24,00 

21. Ladrilhos m² 2 452,22 

22. Ladrilhos do piso táctil m² 297,55 

23. Azulejos m² 160,60 

24. Calçada à portuguesa m² 1 055,02 

25. Calçada m² 252,30 

26. Placas de pedra m² 999,10 

27. Mármore m² 71,27 

28. Granito m² 705,00 

29. Lancis  m 1 206,10 

30. Resguardos de betão m 1 802,50 

31. Paredes m² 4 566,75 

32. Canteiros m 56,90 

33. Grelhas de caldeira unidades 209,00 

34. Entulhos m3 43,50 
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35. Rampas unidades 14,00 

36. Pilares revestidos de marmorite  unidades 45,00 

37. Bancadas de madeira unidades 575,00 

38. Caixas de visita unidades 49,00 

39. Caixilhos das caixas de visita  unidades 5,00 

40. Tampas das caixas de visita unidades 46,00 

41. Sumidouros unidades 41,00 

42. Caixilhos dos sumidouros unidades 25,00 

43. Tampas dos sumidouros unidades 82,00 

44. Sumidouros m 199,00 

45. Valetas m 498,85 

46. Tubo de escoamento m 136,50 

47. Caixas de visita unidades 117,0 

48. Fossas de instalações eléctricas unidades 1,00 

49. Caixilhos das fossas de instalações eléctricas unidades 1,00 

50. Fossas de cabos da CTM unidades 2,00 

51. Outras unidades 8 713,00 

 

 

 

Estatística das queixas sobre danos em instalações urbanas em 2018 
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5.  Educação Cívica e Harmonia Comunitária 

O IACM cria, de forma activa, uma atmosfera propícia para habitar e agradável, esforça-se por 
aumentar o bem-estar e elevar a qualidade de vida da população. Além disso, este Instituto continua a 
esforçar-se, através de diversos meios e formas, por tomar melhor conhecimento das situações que 
preocupam a população nos bairros comunitários, auscultar os seus anseios, intensificar a comunicação 
e a interacção com todos os sectores sociais. Ao mesmo tempo, o mesmo ainda integra as mensagens 
sobre educação cívica na vida quotidiana da população, encorajando-a a participar nos assuntos 
comunitários e desempenhando um papel chave em reforçar a coesão entre comunidades. 

Divulgação da educação cívica 
Em 2018, a educação cívica vai continuar a seguir os “Princípios 

de vida com cortesia” para transmitir e divulgar a cortesia e valores 
tradicionais chineses, tendo por objectivo criar um ambiente social 
harmonioso. Através da “Uma passeata pelas ruas de Macau” e da 
Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau, pretendeu reforçar 
conhecimentos da população sobre Macau e conhecer de forma 
profunda as ligações estreitas entre a Lei Básica e nossa vida 
quotidiana, com vista a consolidar o amor e o sentimento de pertença 
a Macau e à pátria, bem como divulgar o valor fundamental «Amar a 
Pátria e amar Macau» . No decurso do ano, o Instituto realizou 44 
actividades, desenvolvidas por 592 sessões, sobre a educação cívica. 
Nelas participaram, no total, 313 873 cidadãos, enquanto as 
instalações de educação cívica (incluindo a Galeria Comemorativa da 
Lei Básica de Macau, o Centro de Recursos de Educação Cívica e o 
Quiosque de Informações de Educação Cívica) registaram 196 473 
utentes.  

Construção duma comunidade harmoniosa com cortesia 
No intuito de pôr em prática o espírito de boa cortesia e bons actos cívicos na nossa vida quotidiana, este Instituto 

realizou várias actividades temáticas, nomeadamente “O Cão feliz traz bons auspícios – Celebração do Início do Ano 
Novo Lunar”, Concurso “Contar Histórias dos Festivais com Cortesia”, Actividade “Vamos dar o nosso like à vida com 
cortesia”, Campismo no Verão sobre Formação Cívica e 23ª edição do Concurso“Caligrafia dos Jovens Estudantes da 
Zona Norte”de 2018 etc. Em 2018, foram realizadas 15 sessões de actividades, contando com a participação de 15 733 
cidadãos. 

Aprofundamento do valor fundamental «Amar a Pátria e amar Macau» 
Através da “Uma passeata pelas ruas de Macau-Conhecer Macau ”, 

planeámos 19 rotinas com temas diferentes, nomeadamente a história e 
figuras importantes de Macau, a ligação com a Pátria, bem como 
elementos culturais locais únicos, aprofundando os conhecimentos da 
população sobre a comunidade e Macau. No decurso do ano, o Instituto 
realizou 110 visitas guiadas. Nelas participaram, no total, 2 710 cidadãos. 
Ainda foi realizado “Conhecer Macau – Uma Passeata pelas Ruas de 
Macau – Convívio e Prova de Orientação”, contando com a participação 
de 1634 cidadãos. Além disso, o “Jogo de perguntas acerca das placas 
dos arruamentos” foi realizado através dos jogos de perguntas e respostas 
e programa especial, e cerca de 4 097 pessoas participaram nele. A fim 
de permitir aos residentes conhecer de forma mais aprofundada o 
importante estatuto da Lei Básica e entender de forma mais correcta “A 
Constituição da República Popular da China e o sucesso da Lei Básica 
de Macau”, e sensibilizar os cidadãos para o respeito pelos símbolos do país, como a bandeira, o emblema e o hino 
nacionais, a Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau foi reorganizda e reaberta ao público a partir do dia 23 de 
Março, acrescida de uma área dedicada à Constituição da República Popular da China e o sucesso da Lei Básica de 
Macau, a bandeira, o emblema e o hino nacionais, e de uma área de educação interactiva. Foram registadas 40 467 
entradas e realizadas 93 visitas guiadas neste ano. Além disso, com o intuito de promover a “Lei Básica como uma 
disciplina «Minor»” nas escolas e espalhar os conhecimentos da Lei Básica para a comunidade, foi realizada uma série 
das actividades como a Cerimónia do 5.º Aniversário da Inauguração da Galeria, Fórum sobre Educação Cívica 2018, a 
abertura ao público da Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau, “Teatro de promoção da comunidade”, exibições 
itinerantes e Jogos de perguntas e respostas. Nelas participaram, no total, 185 353 cidadãos. 

Com o objectivo de se articular com a inciativa “Jovens ao encontro da nação”, desenvolvida pelo «Programa Mil 
Talentos» do Governo da RAEM, foi realizada este ano a iniciativa “Jovens ao encontro da nação - À  descoberta da 

“O cão da sorte traz bons auspícios para o Ano 
Novo Lunar” – Celebração de “Vida com 
Cortesia”  
 

Actividade Comemorativa do 5.º Aniversário 
da Inauguração da Galeria Comemorativa da 
Lei Básica de Macau 
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História em Sichuan”. Os três trabalhadores desta Divisão 
acompanharam os 30 jovens que tinham participado em “Uma Passeata 
pelas Ruas de Macau” e “Conhecer a Lei Básica” numa visita de 6 dias 
a Sichuan em Agosto, visitando lugares como a Obra de Reconstrução 
Após o Terramoto de Wenchuan, a Base de preservação do panda gigante 
e outros monumentos históricos etc. Ademais, esses jovens ainda 
mantiveram intercâmbio com vários serviços públicos locais, ficando a 
conhecer de forma mais aprofundada o desenvolvimento nacional. 
Também experimentaram as tradições da nação chinesa e perceberam a 
conexão entre o Estado e Macau, com vista a consolidar o amor e o 
sentimento de pertença a Macau e à pátria. 

Os 24 representantes voluntários oriundos da “Família de Bons 
Cidadãos” deste Instituto, das escolas locais e do grupo de voluntários jovens juntaram-se a 3 trabalhadores deste 
Instituto, totalizando 27 pessoas que se deslocaram à província de Guizhou, para desenvolver o “Programa de jovens 
dedicados ao combate à pobreza”, de 1 a 6 de Novembro. O conteúdo do programa incluiu o seguinte: prestar serviços 
voluntários à Escola da Aldeia Miao do Distrito Congjiang da província de Guizhou e auxílio às crianças com baixo 
rendimento das zonas montanhosas, trocar impressões com os representantes do Gabinete dos Negócios Estrangeiros da 
província de Guizhou, da Liga da Juventude Comunista e do Centro de Voluntários num colóquio, fazer visitas aos 
monumentos sobre a história revolucionária, às vilas agrícolas que conseguiram sair da pobreza e aos projectos de ciência 
e tecnologia. Essas iniciativas destinaram-se a consolidar o sentimento de pertença à Pátria e o conceito de «Amar a 
Pátria e amar Macau» dos jovens, simultaneamente permitindo-lhes ficar a saber mais sobre a situação da eliminação da 
pobreza na província de Guizhou. 

Alargamento da divulgação da informação sobre a educação cívica 
O Centro de Recursos de Educação Cívica, base que aviva o 

fomento da educação cívica nos bairros comunitários, transmite, através 
de cenários simulados de bairros comunitários e de acções de educação 
guiadas, workshops, jogos electrónicos, etc., mensagens sobre a 
educação cívica directamente aos cidadãos. Durante o ano de 2018, 
organizou 10 actividades, a saber: actividades de divulgação da “Estação 
de Diversões de Cidadãos”, “Associação para a Leitura”, “Série de 
filmes”, “Concurso de pintura e desenhos sobre educação cívica”, 
“Andar juntos no caminho do cidadão”, Workshop para as crianças 
aprenderem a levar uma vida com cortesia, etc. As actividades registaram 
a presença de 2995 participantes e o Centro recebeu 133 880 utentes. 

Desde o lançamento da Rede de Informação da Educação Cívica, há o registo de 168 360 visitantes. Além disso, 
foram publicadas entrevistas bimensais em 6 edições sobre a educação cívica, contribuindo para divulgar informações 
sobre actividades e mensagens sobre a educação cívica. Este Instituto prosseguiu com a atribuição de prémios, relativa 
à página electrónica do Facebook da “Família de Alegria de educação cívica”. Ao mesmo tempo, foram carregados no 
Facebook, semanalmente, conteúdos das actividades programadas e fotografias das actividades de educação cívica 
realizadas. Esta página atraiu 92 070 visitantes durante o ano. Além disso, continuou com a “Atribuição de Prémios aos 
Bons Cidadãos”. Os cidadãos participantes receberam folhetos e, após tomarem parte nas actividades da educação cívica 
organizadas por este Instituto, coleccionaram carimbos que, posteriormente, trocavam por lembranças. Quanto a este 
plano, distribuiu 298 folhetos no ano inteiro. 

Divulgação da informação sobre a educação cívica através da colaboração interdepartamental 
Com vista a popularizar a educação cívica, organizou, em 2018, 9 sessões de palestras, cujos temas incluíram 

“Utilização correcta de escadas rolantes/elevadores”, “Sessão de esclarecimento das normas de estabelecimentos de 
máquinas de diversão e cibercafés” etc. Este Instituto ainda convidou os representantes dos respectivos serviços a serem 
oradores, contando com a participação de 600 cidadãos.  

Este Instituto desenvolveu, no decorrer do ano, em conjunto com outras instituições governamentais e associações, 
62 actividades, v.g. “Criamos uma nova imagem dos bairros comunitários”; o Arraial e as actividades da série do “Dia 
Mundial da Criança”; “Dia de convívio sobre a educação cívica da juventude e crianças durante as férias de Verão”; 
“Dia de Abertura da Sede do Governo”, Feira International de Macau e “49.ª Edição do Bazar de Caridade das Caritas”, 
nas quais participaram 17 241 pessoas. 

Apoio às Comunidades da Sociedade e Promoção do Espírito de Boa Vizinhança 
Promoção de intercâmbio e comunicação 

O IACM tem organizado, mensalmente, nas diversas freguesias “Colóquios sobre assuntos comunitários”, 
discutindo directamente com os cidadãos e associações sobre assuntos sociais, auscultando as opiniões e reivindicações 
dos residentes para fazer bem os trabalhos relativos ao bem-estar da população. Além dos nossos dirigentes, continuámos 

Actividade “Jovens ao encontro da nação - À  
descoberta da História em Sichuan” 
 

“Drama na educação” 
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a convidar trabalhadores da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego e da Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental a estarem presentes nestes colóquios. Em 2018, mais de 356 residentes, representantes das associações sociais 
e Conselhos Consultivos de Serviços Comunitários assistiram a estes colóquios, cujos represantes são enviados pelas 
133 associações sociais.  

Visando elevar, continuamente, a qualidade dos trabalhos do IACM e auscultar opiniões de diferentes camadas 
sociais, os membros do Conselho de Administração e chefias deste Instituto realizaram, em Março, encontros com os 
responsáveis da União da Federação das Associações dos Operários de Macau, União Geral das Associações dos 
Moradores de Macau e Associação Geral das Mulheres de Macau, tendo isto servido para reforçar a comunicação mútua 
e recolher opiniões de diversas camadas sociais. Os chefes de Serviços visitaram várias associações de nível básico e 
organizações de moradores durante Junho e Novembro, para acompanharem o desenvolvimento dos bairros 
comunitários e trocarem opiniões de trabalho. Tudo vai contribuir para optimizar serviços que conseguem melhor 
responder às necessidades do público. Em simultâneo, em Maio e Junho, os trabalhadores do IACM visitaram 
associações e organizações da zona da Praia do Manduco, das 6 vias da zona da Rua das Estalagens e da Zona Sul, para 
apresentar aos moradores as obras de optimização das vias públicas, deixando-lhes tempo suficiente para que estejam 
preparados antes das obras. Assim desempenhámos a nossa função relativa aos Conselhos Consultivos de Serviços 
Comunitários. Por outro lado, o pessoal deste Instituto ainda fez visita mensal às associações sociais das diversas 
comunidades, deslocando-se até associações das 24 diferentes zonas.  

Em reforço do papel de ponte de comunicação do IACM com as diversas associações e da promoção do espírito 
de boa vizinhança, o Instituto prepara, todos os anos, actividades de confraternização, v.g. o “Dia de confraternização 
entre vizinhos 2018”. Os trabalhadores do IACM e participantes das equipas de associações de diferentes sectores 
competiram em diversos jogos com todo o empenho. Com a realização de animadas competições, promoveu assim o 
contacto e a interacção entre associações, contribuindo para corroborar o espírito de equipa e o auxílio mútuo entre 
vizinhos. 

Concessão de subsídios a organizações e apoio a actividades assistenciais 
O IACM continuou a atribuir subsídios e a prestar auxílio não 

financeiro para impulsionar associações populares e organizações 
na construção de bairros comunitários com harmonia. Concedeu 
esses subsídios a associações, organizações e cidadãos habilitados, 
na estrita observância do “Regulamento dos apoios a conceder 
pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais”. Tratou, no 
ano de 2018, de 310 pedidos e concedeu subsídios, no valor total 
de MOP 11 960 000. No que toca a outros apoios dispensados a 
associações e organizações, tratou de 491 pedidos que solicitavam 
a cedência de espaços ao ar livre. Concedeu também a isenção do 
pagamento de rendas de equipamentos a organizações que 
realizaram actividades culturais e recreativas sem fins lucrativos, 
sendo que o valor em causa atingiu MOP 3 816 560. Na área da 
coordenação das acções de angariação de fundos e actividades, 
atendeu a 57 casos, visando a contribuição de donativos. 

Promoção do espírito de boa vizinhança 
Aproveitando os centros de actividades como plataformas, o IACM celebrou, por 25 sessões, o “Dia Alegre com 

os Vizinhos”, tendo convidado à participação alunos do ensino primário. Esta iniciativa, que contou com 740 
participantes, serviu para promover mensagens de alerta para assuntos comunitários, auxílio activo aos vizinhos e 
confraternização com vizinhos, e o viver, bem assim, em harmonia na sociedade. O Instituto prosseguiu com a 
manutenção de contactos e colaboração com as diversas comissões de condóminos e entidades gestoras de edifícios, a 
fim de manter um estreito contacto com os bairros comunitários. Realizou exposições em 12 edifícios habitacionais 
privados, para transmitir mensagens de ajuda mútua entre vizinhos, de prevenção de doenças contagiosas e de higiene 
alimentar aos bairros comunitários. A par disso, foi realizada a “Competição recreativa entre Comissões de Condóminos”, 
que contou com a participação animada de 8 equipas. Esta iniciativa permitiu aos condóminos de diferentes edifícios 
conhecerem-se entre si e reforçar o espírito de auxílio mútuo entre vizinhos. 

Gestão e desenvolvimento dos centros de actividades 
No intuito de dar resposta às necessidades do desenvolvimento comunitário, proporcionámos aos cidadãos 

confortáveis espaços interiores de lazer. Neste ano, foram criados centros de actividades em Seac Pai Van e no Patane, 
respectivamente, aumentando o número de centros de actividades para 7. Além disso, o Centro de Actividades de Seac 
Pai Van já entrou em funcionamento a partir do dia 15 de Junho, ocupando a maior área de entre todos os centros, 
também foi o primeiro a ter uma enorme zona de jogos para as crianças e campo de badminton coberto. Além disso, o 
Centro de Actividades do Patane vai entrar em funcionamento de forma faseada. A primeira fase foi realizada no dia 24 
de de Setembro, oferecendo um lugar de lazer e entretenimento para os residentes. Registaram-se 1 121 513 utilizadores, 
ou seja, uma média de 3 115 utilizadores diários. Por outro lado, as instalações dos centros de actividades podem ser 

“Dia de confraternização entre vizinhos 2018” 
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concedidas a outros serviços públicos e a associações sem fins lucrativos para a realização de actividades culturais, 
recreativas e desportivas. No decorrer do ano, concedeu essas instalações por 1 894 ocasiões. 

O IACM tem oferecido constantemente diversos cursos aos residentes de Macau, para enriquecer a vida curricular 
dos residentes. Foram abertas 47 turmas para inscrição livre dos residentes. Com vista a responder às necessidades 
sociais, foram realizados, ao longo do ano, 75 cursos para familiares e idosos, nos quais 1 335 pessoas tiveram a 
oportunidade de participar. 

Promoção do desenvolvimento dos postos de atendimento e informação 
Optimização contínua do mecanismo de gestão de queixas 

Em 2018, nos postos de atendimento e informação, no seguimento dos conceitos de “ter por base a população” e 
“ procura da perfeiçao” na prestação de serviços, esforçou-se por prestar atenção aos assuntos cívicos na sociedade, ao 
desenvolvimento e aprofundamento da rede de serviços comunitários, às acções de promoção e à construção de 
plataformas diversificadas de serviços sem barreiras. Além dos primeiros 3 dias do Ano Novo Lunar, a “Linha do 
Cidadão” e a “Linha da Segurança Alimentar” nunca suspenderam as suas actividades de atendimento, prestando 
serviços de consulta e recolha de opiniões dos residentes, dentro do horário de expediente, todos os dias. Essas duas 
linhas sempre foram coordenadas com os serviços competentes, para tratar dos casos urgentes. 

Este ano, ainda continuámos a implementar e optimizar o plano de “triagem inter-regional da Linha do Cidadão”, 
mobilizando os recursos de forma mais flexível, para atender as linhas abertas deste Instituto. Ademais, ainda 
optimizámos o mecanismo de comunicação interna, para dar resposta às reivindicações do público o mais rápido 
possível. Os postos e o Centro de Contacto trataram de 14 776 pedidos de serviços diferentes como renovação de licenças 
e inscrição em actividades, receberam 49 430 consultas telefónicas,. Durante o ano, estes postos coordenaram o 
tratamento de 19 012 casos de queixas, sugestões e reclamações, enquanto as salas de leitura receberam 16 687 visitantes. 

Aprofundamento da função da “Linha do Cidadão” e “Linha da Segurança Alimentar” 
Promoção dos serviços electrónicos 

O IACM procurou consolidar ainda mais a conveniência dos serviços, desenvolvendo, para isso, uma nova versão 
do sistema de informações telefónicas do “Centro de Contacto”. Esta nova versão reforçará as funções dos canais de 
ligação, como “Linha do Cidadão” e “Linha da Segurança Alimentar”, correio electrónico, mensagens e cartas. Além 
disso, ainda vai criar a “Plataforma imediata de comunicação” como um canal de interacção, contribuindo para melhorar 
a nossa imagem e aumentar a transparência dos nossos trabalhos. Ao mesmo tempo, com o obejectivo de prestar serviços 
rápidos e facilitados de tratamento das opiniões, este Instituto já conluiu os trabalhos de criação do “IAM em contacto”. 
Prevê-se que o “IAM em contacto” entrará em funcionamento para servir a população a partir de Janeiro de 2019. No 
futuro, os residentes poderão opinar 24 horas e consultar o andamento do tratamento de casos através do “IAM em 
contacto”. Ademais, este Instituto continua a divulgar informações na página temática “Postos de Atendimento e 
Informação ─ Opiniões e Consultas”, ainda divulga, na nossa conta do Wechat , informações de publicidade sobre 
“Perguntas Frequentes”, “Linha Aberta do Conselho de Administração” e “Introdução temática”. 

“O Centro de Contacto” tomou a iniciativa de transmitir mensagens municipais aos cidadãos, enviando, através de 
SMS, correio electrónico e fax, informações sobre a segurança alimentar, mensagens de promoção de actividades, 
educação cívica, renovação das licenças dos cães, avaliação para dispensa do uso do açaime e Inquérito por questionário. 
No ano de 2018, este Centro enviou, no total, 211 482 mensagens. Levou a cabo ainda 48 gravações do programa 
televisivo “Consultas e Informações”, a fim de promover, junto do público, os serviços cívicos, a divulgação de 
actividades e informações sobre a educação cívica. Continuou, com a abertura mensal da “Linha Aberta do Conselho de 
Administração”, a trocar opiniões sobre assuntos cívicos com os cidadãos. 

Recolha de opiniões úteis da população e da sociedade  
Os postos de atendimento e informação dedicam-se a manter a harmonia comunitária. Além de fazer visitas aos 

bairros comunitários, associações sociais e residentes, a fim de coordenar o tratamento de assuntos cívicos nesses bairros, 
ao mesmo tempo, convocámos, com regularidade, reuniões com serviços técnicos e associações. Trocámos impressões 
com eles e fiscalizámos os pontos negros de higiene e instalações municipais, tendo por objectivo incentivar o público 
a participar de forma activa nos assuntos públicos. Depois da recolha de opiniões úteis da população, podemos ajustar a 
direcção dos trabalhos. Em 2018, os postos de atendimento e informação efectuaram, por telefone, 563 comunicações, 
realizaram 67 visitas às associações e deslocaram-se, por 58 ocasiões, aos bairros comunitários, no intuito de procurar 
tomar o pulso ao desenvolvimento social.   
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Número de utilizadores dos centros de actividades em 2018 

 

 

Mapa comparativo da quantidade do material promocional produzido em 

2017 e 2018 (unidades) 
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Subsídios aprovados e concedidos pelo IACM em 2018 (por tipo de actividade) 

 

Queixas apresentadas em 2018 (por assunto) 

 

 

Telefonemas atendidos nos postos de atendimento e informação e Centro de 

Contacto, em 2018 (por assunto) 
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6. Optimização dos serviços externos e elevação da qualidade dos serviços 

O IACM tem dado importância aos assuntos cívicos e à vida quotidiana dos cidadãos, recolhendo 
activamente as opiniões de todas as partes da sociedade através de vários meios, com vista a elevar de 
forma abrangente o nível dos diversos serviços. A par disso, este Instituto tem-se empenhado em 
melhorar os serviços que presta, para acompanhar de perto o desenvolvimento social, através de um 
mecanismo de gestão científico e humano, da optimização dos processos de trabalho, da obtenção de 
certificações de qualidade internacionais e reconhecimento da carta de qualidade, e da promoção do 
governo electrónico, entre outros objectivos. 

Optimização contínua dos serviços externos 
Aperfeiçoamento do funcionamento do Centro de Serviços do IACM 

O Centro de Serviços do IACM tem o dever de gerir e optimizar, de 
forma contínua, o funcionamento do Centro de Serviços da RAEM e dos 
Centros de Prestação de Serviços ao Público do IACM,  e avaliar, 
regularmente, a gestão e funcionamento dos Centros, bem como 
concretizar as diversas medidas de aperfeiçoamento. Além disso, com 
vista a coordenar o desenvolvimento dos serviços em regime de agência 
única, o Centro desenvolve activamente a diversidade de serviços, eleva a 
qualidade do pessoal, para promover a cultura de serviços de alta 
qualidade e aumentar a eficácia de funcionamento dos Centros de 
Prestação de Serviços ao Público. A par disso, reforça a interacção e 
comunicação entre os Centros de Prestação de Serviços ao Público e os 
Conselhos Consultivos de Serviços Comunitários. Entre Janeiro e 
Novembro de 2018, o número de cidadãos que se dirigiram ao Centro de 
Serviços do IACM ascendeu a 79 407, enquanto o número dos serviços 
prestados foi 118 856 e o número de consultas 8 442.  

O Centro de Serviços do IACM procedeu, em 2018, à avaliação regular de diversos mecanismos de gestão, com 
vista a implementar as medidas conducentes à optimização. Procedeu, ainda, ao estudo sobre os fluxos do trabalho e à 
elaboração de orientações de funcionamento, de modo a permitir um aumento harmonizado do número de serviços 
interdepartamentais a prestar no Centro de Serviços da RAEM e nos Centros de Prestação de Serviços ao Público e, 
desta forma, disponibilizar aos cidadãos, nesses centros, serviços mais diversificados. A par disso, cooperou com os 
diversos Serviços Públicos, para proporcionar ao pessoal formação interdepartamental diversificada, na tentativa de 
reforçar os seus conhecimentos profissionais relativos às diversas áreas do IACM, melhorando a qualidade dos serviços 
externos.  

Reforço dos serviços do Centro de Serviços da RAEM e dos Centros de Prestação de Serviços ao Público do IACM 
Com o objectivo de concretizar as Linhas de Acção Governativa na 

área da Administração e Justiça, o IACM envidou todos os seus esforços, 
no sentido de aperfeiçoar os mecanismos de gestão do Centro de Serviços 
da RAEM. O IACM aperfeiçoou, de forma constante, as instalações 
ambientais do Centro de Serviços da RAEM, para melhorar o nível de 
gestão e eficácia de funcionamento. Relativamente ao aperfeiçoamento de 
instalações complementares de sistemas, melhorou activamente a função 
do sistema de gestão de marcação prévia, atendimento e espera (ARQ), 
alargou a cobertura da função dos serviços de obtenção de senha online, 
expandiu os serviços do rés-do-chão ao primeiro e segundo andares, para 
economizar tempo de espera na fila. De modo a atender às exigências dos 
cidadãos quanto aos serviços públicos, estudou activamente a viabilidade 
da prestação de mais serviços interdepartamentais, implementando o 
conceito de serviço integrado de agência única. Além disso, o IACM 
intensificou os trabalhos de promoção externa, para dar aos cidadãos um maior conhecimento sobre o Centro de Serviços 
da RAEM, permitindo que ficassem mais familiarizados com os serviços e informações prestados e disponíveis, e 
melhorando a imagem do serviço externo. Este ano, estendeu os serviços do Programa de Comparticipação nos Cuidados 
de Saúde e do Plano de Comparticipação Pecuniária no Desenvolvimento Económico prestados pelo Centro de Serviços 
do IACM para o Centro de Serviços da RAEM, adicionou o Centro de Prestação de Serviços ao Público das Ilhas – 
Posto de Seac Pai Van, que entrou em funcionamento em 15 de Junho, prestando serviços cívicos e intergovernamentais, 
com área de auto-atendimento de 24 horas, para facilitar aos cidadãos o tratamento a qualquer momento dos serviços 
governamentais, através de máquinas de auto-atendimento. 

Entre Janeiro e Novembro de 2018, 850 986 cidadãos dirigiram-se ao Centro de Serviços da RAEM, tendo o número 
de serviços prestados sido 688 543, e 11 237, o número de atendimentos de consultas por telefone. Entre Janeiro e 

Funcionamento quotidiano do Centro de 
Serviços 

 

Centro de Prestação de Serviços ao Público 
das Ilhas - Posto de Seac Pai Van 
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Novembro, o Centro de Prestação de Serviços ao Público da Zona Norte acolheu 24 824 pessoas, prestou 55 312 serviços 
cívicos e 5 205 consultas a cidadãos, no local ou à distância. Entre Janeiro e Novembro, o Centro de Prestação de 
Serviços ao Público das Ilhas recebeu 17 295 pessoas, prestou 4.058 serviços cívicos, 15 004 serviços 
interdepartamentais e 2 953 consultas a cidadãos, no local ou à distância. Entre 15 de Junho e Novembro, o Centro de 
Prestação de Serviços ao Público das Ilhas – Posto de Seac Pai Van recebeu 3 512 pessoas, prestou 900 serviços cívicos, 
1 481 serviços interdepartamentais e 1 209 consultas a cidadãos, no local ou à distância. O Centro de Prestação de 
Serviços ao Público da Zona Central recebeu 35 200 cidadãos, prestou 7 329 serviços cívicos, 32 591 serviços 
interdepartamentais e 4 559 consultas a cidadãos, no local ou à distância. 

No âmbito da promoção dos trabalhos de recolha de opiniões nos 
bairros comunitários, os Centros de Prestação de Serviços ao Público das 
diversas zonas telefonaram e visitaram, todos os meses, à semelhança do 
passado, as associações das diversas zonas, tal como inspeccionaram 
também as instalações públicas e os pontos mais problemáticos em termos 
de limpeza de Macau e das Ilhas, para recolher opiniões das associações e 
dos cidadãos e, assim, de forma mais directa, reflecti-las para os 
respectivos Serviços, interessados em aperfeiçoar as instalações públicas e 
em melhorar a higiene ambiental. Entre Janeiro e Novembro do corrente 
ano, o número de contactos, via-telefone, feitos pelos Centros de Prestação 
de Serviços ao Público com as associações ascendeu a 229, o de visitas às 
associações, a 45, o de inspecções aos bairros comunitários, a 47, e o de 
casos tratados, a 533. Na área da coordenação dos trabalhos dos Conselhos 
Consultivos de Serviços Comunitários das diversas zonas, o Centro de Serviços do IACM e os Centros de Prestação de 
Serviços ao Público proporcionaram apoio à realização de reuniões, sessões de breve apresentação de funções e estudos 
temáticos, para que os Conselhos Consultivos de Serviços Comunitários das diversas zonas pudessem concluir a sua 
missão com sucesso. 

Aperfeiçoamento do mecanismo de controlo de serviços 
Em ordem a melhorar o mecanismo de controlo dos serviços, o Centro de Serviços do IACM, desde que começou 

a funcionar, cronometra o tempo de atendimento a clientes segundo o assunto que pretendem resolver, criando o 
indicador de tempo de espera. Caso, nos balcões de atendimento, um serviço ultrapasse um determinado tempo de espera, 
o Centro, através do procedimento e mecanismo de comunicação que definiu, ajusta de forma flexível e oportuna os 
recursos humanos e as funções dos balcões de atendimento, por forma a elevar e eficiência de trabalhos. Além disso, 
durante o período de pico de tratamento de serviços, através da função de obtenção de senha inter-regional do sistema 
de filas, o serviço é tratado simultaneamente com o balcão responsável, para encurtar o tempo de espera do público. 

Reforço da optimização administrativa e de estudo e investigação 
No âmbito dos serviços cívicos, concluiu a recepção dos boletins de inscrição do Curso Básico de Segurança 

Alimentar e Higiene Ambiental, o mecanismo de funcionamento de serviços e a entrada e saída de documentos do 
Regulamento Geral dos Espaços Públicos – Pagamento das multas (Acusação). Além disso, para lançar medidas 
convenientes para os cidadãos nos serviços “janela única”, assim como melhorar os serviços externos do IACM, o Centro 
de Serviços do IACM planeia a inclusão dos 23 serviços que são viáveis e ainda não foram introduzidos nos Centros de 
Prestação de Serviços ao Público das diversas zonas, para facilitar aos cidadãos tratar dos serviços externos do IACM 
no mesmo balcão do mesmo local. Os serviços incluem: licença para a importação de animais vivos, declaração para 
efeitos de validade da realização de importação/exportação, licença de pejamento de carácter temporário: outros, 
tapumes e andaimes, renovação da licença de esplanada, “Inumação de sepulturas de utilização normal”, “Prorrogação 
do prazo do direito de utilização de sepulturas de utilização normal”, “Junção de restos mortais em sepulturas perpétuas”, 
“Licenças para obras em sepulturas ou jazigos”, “Transladação de cinzas, ossadas ou restos mortais para fora dos 
cemitérios”, “Exumações”, “Junção de ossadas/cinzas”, “Licenças para inumação temporária de restos mortais”, 
“Renovação de licenças para inumação temporária de restos mortais”, “Realização de actos religiosos em capelas dentro 
de cemitérios”, “Certificados dos registos de falecidos”, “Inumação em cemitérios privados”, “Fiscalização de 
exumações em cemitérios privados pelo pessoal do IACM”, “Fiscalização de transladações em cemitérios privados pelo 
pessoal do IACM”, “Inumações junto de árvores”, “Cremações de ossadas”, gavetas-ossário e câmaras de cinzas e 
licença para venda temporária. 

Na área do estudo da prestação de serviços interdepartamentais, concluiu 33 estudos sobre o funcionamento, fluxo, 
entrada e saída de documentos relacionados com o subsídio para aquisição de material escolar para estudantes do ensino 
superior no ano lectivo de 2017/2018 do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior pelos Centro de Serviços da RAEM e 
Centros de Prestação de Serviços ao Público do IACM, serviços electrónicos postais seguros dos Correios de 
Macau, Plano de Reciclagem de Equipamentos de Informática e de Comunicação da Direcçãos dos Serviços de 
Protecção Ambiental, Gestão da Conta dos serviços electrónicos da DST da Direcção dos Serviços de Turismo, Programa 
de Comparticipação nos Cuidados de Saúde e do Plano de Comparticipação Pecuniária no Desenvolvimento Económico 
da Direcção dos Serviços de Saúde e da Direcção dos Serviços de Finanças pelo Centro de Serviços da RAEM, e 
requerimento de levantamento de verba do regime de previdência central não obrigatório do Fundo de Segurança Social, 

Reunião do Conselho Consultivo de Serviços 
Comunitários 

https://www.gov.mo/pt/servicos/ps-1092/
https://www.gov.mo/pt/servicos/ps-1097/
https://www.gov.mo/pt/servicos/ps-1097/
https://www.dspa.gov.mo/richtext3.aspx?a_id=1506045567
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Plano de Apoio Financeiro à Aquisição de Equipamentos e Veículos para o Sector de Recolha de Resíduos, pedido pelo 
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética, da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental. 

Obtenção da certificação internacional e reforço de fiscalização de qualidade 
Certificação do sistema internacional de gestão da qualidade ISO 9001 

Este Instituto tem melhorado os trabalhos de certificação do sistema 
internacional de gestão de qualidade, incluindo análise de risco e oportunidade 
enfrentada à medida da mudança de ambiente, as necessidades e expectativas das 
partes relevantes, definiu um processo de gestão de qualidade que satisfaz a 
certificação internacional e orientação de trabalhos, através de apreciação interna 
regular, reunião de gestão de apreciação, apreciação externa de terceiro 
independente, reforçou a fiscalização de sistemas e transmitiu o conceito de gestão 
de padrões internacionais aos trabalhadores de diferentes áreas. 

Em 2018, 16 secções deste Instituto conseguiram a Certificação do Sistema 
Internacional de Gestão de Qualidade ISO 9001, e um novo âmbito a obter a 
certificação internacional foi o da “Gestão de Instalações Municipais para Uso de 
Lazer do IACM”. Os âmbitos que obtiveram a certificação internacional incluem 
a “Gestão de Amostragem da Inspecção e Quarentena de Carnes Refrigeradas, 
Carnes Congeladas e Produtos Cárneos, Produtos Aquáticos Congelados 
Importados em Macau”, “Gestão de Jardins e Zonas Verdes sob a Gestão do 
IACM”, “Fiscalização de Obras Adjudicadas do IACM e Inspecção do Sistema de 
Abastecimento de Água para Edifícios Urbanos”, “Sistema de Gestão de Queixas”, 
“Prestação de Serviços de Contabilidade para o IACM da RAEM”, “Apreciação e Fiscalização de Licenças de Obras de 
Valas e Fiscalização de Obras Adjudicadas”, “Apreciação de Licença e Autorização, Execução de Sanção Administrativa 
de Licença e Autorização Administrativa e de Licença de Estabelecimentos de Comidas e Bebidas da Divisão de 
Licenciamento Administrativo do IACM”. 

Certificação do sistema internacional de gestão do ambiente ISO 14001 
O “Sistema de Gestão da Rede de Águas de Montanha” passou na avaliação de renovação do seu certificado. A 

“Gestão Administrativa do Escritório do Conselho de Administração do IACM”, o “Sistema de Gestão de Fornecimento 
da Frota de Veículos ao IACM”, a “Inspecção da Gestão da Higiene Ambiental dos Sanitários Públicos Fixos”, assim 
como a “Prestação de Serviços de Aprovisionamento ao IACM da RAEM”, passaram na avaliação anual da fiscalização. 
Até agora, 5 secções deste Instituto conseguiram a Certificação do Sistema Internacional de Gestão do Ambiente ISO 
14001. 

Certificação do sistema internacional de gestão da segurança e saúde no trabalho OHSAS 18001 
A “Limpeza e Manutenção do Sistema de Drenagem Pública” passou na avaliação de renovação de certificado. A 

“Reparação e Manutenção de Equipamentos Eléctricos de Baixa Tensão” e a “Reparação e Manutenção de Instalações 
Urbanas sob a Gestão do IACM” passaram na avaliação anual da fiscalização. A par disso, no sentido de reforçar a 
consciência dos trabalhadores da linha da frente sobre a necessidade de prestar atenção à segurança e saúde no trabalho, 
enviou regularmente pessoal ao local de trabalho de reparação eléctrica para proceder à inspecção de segurança e saúde 
no trabalho. Até agora, 3 secções deste Instituto conseguiram a Certificação do Sistema Internacional de Gestão da 
Segurança e Saúde no Trabalho OHSAS 18001. 

No que concerne aos trabalhos de promoção, a “Plataforma de Protecção Ambiental e de Segurança e Saúde no 
Trabalho” do IACM divulgou, regularmente, a todos os trabalhadores do IACM, informações relativas à protecção 
ambiental e segurança e saúde no trabalho. Em 2018, divulgou mais de 30 textos a este respeito, que, no total, atingiram 
29 281 visualizações. 

Certificação do sistema internacional de gestão de segurança das informações ISO 27001 
“Prestar ao IACM os Dados de Funcionamento e os respectivos Serviços para Apoiar os Serviços Internos e 

Externos do IACM”, da Divisão de Informática, passou na avaliação de renovação do seu certificado. 

Reforço de eficácia de coordenação interdepartamental e fiscalização de eficiência de funcionamento de 
serviços 
Optimização de serviços interdepartamentais de licenciamentos e licenças administrativas 

O Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM (2016-2020) concluiu em 2018 os trabalhos de optimização 
de 7 serviços externos interdepartamentais, incluindo licença temporária de venda, licença especial de pejamento de 
carácter permanente, licença de pejamento de carácter temporário: tapumes e andaimes, licença de reclamos em veículos, 
licença para o lançamento de foguetes e fogo-de-artifício, licença para a queima de panchões, licenciamento para 
materiais de promoção. Concluiu, de acordo com o Plano de Actividades, a coordenação interdepartamental com a 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, e os Serviços 
de Saúde, optimizou o procedimento de pedido e abriu a plataforma electrónica, para elevar a eficácia geral dos serviços. 

“Gestão das Instalações 
Municipais para Fins de Lazer” 
obteve certificação ISO9001 
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Este Instituto concluiu 7 modelos de guia das formalidades administrativas no sistema de modelo de guia das 
formalidades administrativas dos serviços públicos, e exibiu-os no Portal do Governo da RAE de Macau, de acordo com 
a nova especificação de formato, podendo ser consultados na plataforma de gestão dos serviços públicos. 

Promoção dos procedimentos electrónicos e optimização do processo administrativo 
Visando a implementação e o desenvolvimento activo dos procedimentos electrónicos e da modernização 

administrativa, o IACM concluiu os trabalhos do mecanismo de controlo e coordenação do licenciamento dos 
estabelecimentos de comidas e bebidas, segundo o regime de agência única, optimizou o sistema de formalidades de 
serviços de administração interna, melhorou o processo de gestão de instalações de empréstimo externo e trabalhos de 
página electrónica de desktop e móvel deste Instituto, desenvolveu de novo o sistema de gestão de formalidades 
administrativas de serviços externos, acompanhou a informação de placas indicativas e banners divulgada ao público e 
o registo electrónico, acompanhou o mecanismo de controlo de medidas de optimização do pedido de licença de venda 
a retalho de vegetais, licença de venda a retalho de carnes frescas, refrigeradas ou congeladas, licença de venda a retalho 
de pescado, adicionou o questionário electrónico da pesquisa sobre o grau de satisfação com os serviços e questionário 
online de pesquisa sobre o grau de satisfação com os serviços internos, controlou e fiscalizou os trabalhos de divulgação 
de formalidades administrativas de serviços externos, revisou a eficácia da gestão de recursos internos e o mecanismo 
de controlo deste Instituto, reforçou a comunicação e coordenação entre serviços através da optimização do processo 
administrativo e electronização dos serviços, para elevar de forma constante a qualidade e eficiência dos serviços deste 
Instituto.  

No corrente ano, concluiu os trabalhos do mecanismo de controlo e coordenação de licenciamento dos 
estabelecimentos de comidas e bebidas, segundo o regime de agência única, através de fiscalização e do mecanismo de 
coordenação do procedimento de licenciamento, acompanhou de perto os documentos administrativos tratados fora do 
prazo, documentos administrativos respondidos pelos respectivos serviços governamentais fora do prazo, plano de 
pedido apreciado e aprovado fora do prazo, vistoria fora do prazo e resolução de licenciamento fora do prazo, assim 
como tomou a iniciativa de proceder à coordenação e tratamento, para elevar a eficiência do licenciamento. 

Melhoramento do mecanismo de fiscalização de instalações municipais do IACM 
Este Instituto procedeu à notificação de reparação unificada de instalações municipais públicas e acompanhou a 

manutenção, através do sistema de detecção de problemas, que exibe instantaneamente e graficamente a localização e 
os danos em causa, por fiscalização electrónica, efectuou a numeração para 112 conjuntos de placas indicativas e 251 
equipamentos de manutenção física, permitindo aos serviços de reparação organizar os trabalhos mais correctamente e 
elevar a eficiência da execução. Realizou ainda a inspecção de instalações públicas sob a gestão deste Instituto, incluindo 
176 sanitários públicos, mais de 120 suportes de árvores próximas do mar, 55 passagens superiores e túneis, notificou 
atempadamente para a reparação e apresentou a proposta de optimização para os respectivos serviços. Em termos de 
coordenação de procedimentos electrónicos, adicionou no sistema de detecção de problemas a função de inspecção 
electrónica de 195 locais, para melhorar o mecanismo de fiscalização de instalações municipais públicas deste Instituto. 
Para incluir os respectivos dados no sistema de gestão de longo prazo, a gestão de instalações municipais de lazer do 
IACM obteve a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015. 

Obtenção do reconhecimento da carta de qualidade e fiscalização do indicador de qualidade 
Os itens da Carta de Qualidade deste Instituto aumentam eficazmente a qualidade do serviço e atendem melhor à 

maioria das exigências dos cidadãos. Desde o seu lançamento, obtiveram o reconhecimento de toda a sociedade. Até aos 
finais de Dezembro, quanto a 110 indicadores de qualidade de serviços externos, 223 indicadores de qualidade de 
serviços administrativos internos e 2 indicadores de qualidade de serviços internos, relativamente ao tempo sob 
compromisso na carta de qualidade, estes 335 indicadores de qualidade alcançaram os padrões e conseguiram o 
reconhecimento. O IACM realizou inquéritos regulares, para aferir o grau de satisfação, estudar e recolher a avaliação 
que os cidadãos faziam aos serviços e à Carta de Qualidade deste Instituto; os resultados dos inquéritos e a situação de 
cumprimento da Carta de Qualidade são divulgados ao público na página electrónica do IACM. 

Criação do IAM em Contacto para promoção da gestão municipal inteligente 
Em articulação com a orientação de trabalho da cidade inteligente e gestão municipal inteligente, criou o “IAM em 

Contacto”, uma plataforma que envolve quatro áreas- segurança alimentar, higiente ambiental, equipamentos e 
instalações, jardins, espaços verdes e zonas de lazer - e através da qual os cidadãos de Macau e os turistas podem reportar 
de imediato problemas municipais, carregar imagens e consultar através do telemóvel o andamento dos casos. Este ano, 
já concluiu o estudo e análise do respectivo procedimento, concepção dos conteúdos de primeiro plano e de fundo, 
arrumação do processo de execução prática, realização de sessão de esclarecimento e intercâmbio, definição da 
orientação de trabalhos e testes práticos, e prevê-se que entrará oficialmente em funcionamento em 2019. 

Criação de mecanismo de prevenção e redução de desastres e coordenação de testes locais 
Em articulação com os trabalhos de prevenção e redução de desastres, este Instituto criou o mecanismo de 

prevenção e redução de desastres, que entrou em execução em 1 de Maio, para definir, em situação de emergência, de 
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acordo com o nível de impacto, as medidas de acção, disribuição de 
responsabilidades e forma de funcionamento para os diversos serviços. 
Para levar a cabo o respectivo mecanismo e testar a sua eficácia, antes 
da execução oficial, realizou 7 testes locais, incluindo o apoio especial 
da CSR para acelerar a limpeza do lixo (instalação de pontos de recolha 
de lixo provisórios), auxílio à equipa de apoio de resposta a sinistros, 
para o transporte de lixo, plano de evacuação de veículos, transmissão 
de informação de desastres, aprofundando o conhecimento dos 
trabalhadores do IACM, e optimizou constantemente o funcionamento 
do mecanismo. 

Fiscalização do andamento da execução de planos e reforço dos 
resultados da gestão do trabalho 

Em 2018, o IACM realizou 57 planos de actividades, supervisionou regularmente, através do “Sistema de Gestão 
dos Planos”, o seu progresso mensal, entretanto desenvolvido por parte de 11 Serviços e diversas subunidades. Ao 
mesmo tempo, elaborou, bimestralmente, o Relatório de Execução do Plano de Actividades, que serviu de apoio ao 
Conselho Consultivo, sobre o ponto da situação dos planos de actividades, a taxa de execução, orçamento e despesas 
efectuadas, para efeitos de controlo eficaz dos serviços que presta. 

O IACM elaborou o Relatório de Actividades do Ano 2017, que, em síntese, dá a conhecer os resultados e 
experiências de trabalho de todas as subunidades do Instituto nesse ano. Preparou, ainda, o Plano de Actividades e o 
Orçamento para 2018. As subunidades, segundo os objectivos que se propunham alcançar, organizaram o Plano de 
Actividades e o Orçamento para 2018, tendo presentes as Linhas de Acção Governativa definidas para a área da 
Administração e Justiça. 

Reforço da fiscalização dos trabalhos de inquéritos e estudos e aumento do grau de satisfação dos cidadãos 
Na tentativa de avaliar, de um modo completo, o nível da qualidade que os serviços do IACM alcançaram, analisá-

los de forma objectiva e conhecer a opinião dos cidadãos, teve lugar um “Inquérito Geral sobre o Grau de Satisfação dos 
Clientes no Ano 2018”. Este Instituto tenciona continuar a reajustar e a aperfeiçoar os serviços, tendo em conta as 
opiniões e as sugestões que os cidadãos lhe vão manifestando. No seguimento da conclusão da primeira fase de inquéritos 
sobre os serviços dos estabelecimentos de comidas e bebidas, segundo o regime de agência única em 2017, com vista a 
avaliar os conhecimentos dos requerentes do licenciamento dos estabelecimentos de comidas e bebidas sobre a 
respectiva legislação, disposições técnicas e serviços, desenvolveu a segunda fase de inquéritos de serviços dos 
estabelecimentos de comidas e bebidas, segundo o regime de agência única, para melhorar de forma constante os 
respectivos serviços. 

O IACM prosseguiu com mais de 20 pesquisas e estudos, nomeadamente, o “Inquérito sobre o Grau de Satisfação 
do Grupo de Gestão de Certificação ISO e Desenvolvimento da Qualidade”, “Inquérito sobre Conhecimentos de 
Protecção Ambiental do IACM”, “Pesquisa sobre a Higiene dos Sanitários Públicos”, “Inquérito sobre a Classificação 
de Qualidade dos Jardins e Zonas de Lazer”, “Inquérito sobre a Classificação de Qualidade dos Jardins e Zonas de 
Lazer”, “Grau de Satisfação dos Clientes quanto à Gestão da Arborização de Jardins e Zonas Verdes”, “Inquérito sobre 
o Grau de Satisfação dos Clientes quanto à Gestão do Armazém da Divisão de Património e Aprovisionamento”, 
“Inquérito sobre o Grau de Satisfação dos Clientes sobre a Fiscalização e Controlo de Mercados”, “Inquérito sobre o 
Grau de Satisfação dos Clientes da Divisão de Licenciamento Administrativo”, “Inquérito sobre o Grau de Satisfação 
dos Clientes sobre a Fiscalização e Controlo de Vendilhões”, “Inquérito sobre Serviços de Exame de Qualidade da Água 
da Divisão de Edificações”, “Relatório Final sobre o Grau de Satisfação com os Serviços Adminsitrativos Internos”, 
“Relatório Final sobre o Grau de Satisfação com os Serviços Externos”, “Relatório de Inspecção Aleatória de Cemitérios 
Públicos”, “Relatório de Fiscalização de Segurança e Saúde no Trabalho”, “Relatório Final da Eficácia da Fiscalização 
do Mecanismo de Controlo e Coordenação do Procedimento do Licenciamento dos Estabelecimentos de Comidas e 
Bebidas, segundo o Regime de Agência Ú nica”, “Relatório de Inquérito e Estudo sobre Inspecção de Instalações 
Municipais de Lazer de 2017 e 2018”, “Relatório de Acompanhamento do Andamento da Reparação Após a Passagem 
de Tufão”, “Relatório de Exercício de Defesa Civil do Tufão ‘Peixe de Cristal’”, “Relatório de Teste de Pressão da 
Eficácia do Mecanismo de Resposta, Prevenção e Redução de Desastres”, “Relatório de Acompanhamento do Relatório 
de Pesquisa sobre a Situação das Instalações de Diversão Infantil de Macau de 2017”, “Acompanhamento de Divulgação 
da Tradução de Placas Indicativas e Banners e Trabalhos de Registo Electrónico”, etc. 

Optimização de mecanismo de inspecção de diligências externas e promoção de gestão electrónica de dados 
O Grupo de Controlo de Diligências Externas efectuou inspecções a um total de 5 837 trabalhadores, 1 990 equipas 

de trabalho e a 1 820 locais, e concluiu, ainda, o “Relatório sobre Diligências Externas”. Em 2018, continuou a realizar 
a inspecção aleatória de veículos, através do sistema GPS, para informar, atempadamente, os problemas encontrados à 
unidade administrativa, para acompanhamento. Além disso, através do aplicativo (App) para dispositivo móvel , que 
tem possibilitado o rastreamento em tempo real, reprodução das trajetórias que tomam, e análise de rotas de veículos, 
permitindo recolher dados sobre horas, frequência de utilização, rota e tempo de estacionamento dos veículos, foi 
possível controlar a taxa de utilização e estado de execução da declaração de diligências externas de diversas entidades.   

Exercício de prevenção e redução de 
catástrofes 
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Grau de satisfação dos clientes 2018 
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7.  Intercâmbio e Cooperação com os serviços públicos e associações e 

Optimização dos Trabalhos Jurídicos 

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais dedicou-se a promover e a desenvolver 
intercâmbios e uma melhor cooperação com outros países e territórios, e continuou a alargar as vias de 
comunicação com o exterior, para criar uma boa imagem de Macau a nível internacional. A par disso, 
empenhou-se em participar e em colaborar em actividades da iniciativa de outros serviços públicos e 
associações, continuando a optimizar os trabalhos jurídicos, com vista a aumentar, tanto quanto possível, 
a qualidade dos serviços.  

Promoção do intercâmbio e da comunicação 
Reforço do contacto e da comunicação, tanto a nível interno como externo 

O Instituto tem vindo a procurar a promoção e o desenvolvimento 
das relações de cooperação com cidades vizinhas, e dá continuidade à 
organização de vários intercâmbios para o Conselho de Administração, o 
Conselho Consultivo e a Comissão de Fiscalização, favorecendo, através 
da recolha de opiniões e da comunicação com diferentes sectores, um 
atempado ajustamento ou melhoramento das medidas e trabalhos que 
estão em curso ou vão ser promovidos, para um maior aperfeiçoamento 
dos trabalhos. Por exemplo, no âmbito das visitas exteriores, no dia 15 de 
Março, este Instituto organizou uma delegação para visitar o Mercado 
TKO de Tseung Kwan O, onde foi concluída renovação, e o Mercado 
Sheung Tak, que está a ser renovado, para conhecer a distribuição e o 
design das bancas e trocar ideias com as respectivas entidades, servindo 
assim como referências práticas para os futuros planos do Instituto e para 
a gestão dos mercados e dos complexos de Macau; a 16 de Março, a convite do Departamento de Serviços Recreativos e 
Culturais de Hong Kong, o IACM marcou presença na “Exposição de Flores 2018” em Hong Kong, para trocar 
experiências de jardinagem e arborização com o sector e, ao mesmo tempo, apresentar os resultados de Macau nesse 
campo; de 23 a 24 de Maio, deslocou-se às cidades de Zhaoqing, Zhuhai e Cantão, na Província de Guangdong, para fazer 
estudos e visitar os dirigentes dos respectivos departamentos, bem como fazer intercâmbio a nível da plantação, gestão e 
conservação dos terrenos húmidos, recuperação de florestas e garantia da segurança de qualidade de produtos agrícolas, 
contribuindo assim para a definição das medidas nas respectivas áreas; de 5 a 7 de Dezembro, deslocou-se à cidade de 
Nanning, para participar na “12.ª Exposição Internacional de Jardinagem em Nanning, China” e visitar os jardins do local 
e as instalações ecológicas, a fim de promover o intercâmbio e cooperação com o Interior da China no âmbito das técnicas 
de jardinagem e melhorar os trabalhos de planeamento da gestão de arborização de Macau. 

Para os membros do Conselho Consultivo e da Comissão de Fiscalização se inteirarem melhor das obras e instalações 
do Instituto, organizámos visitas ao Complexo Comunitário de Seac Pai Van, à nova estação elevatória de águas residuais 
ET5A da Taipa e à fábrica de asfalto em Seac Pai Van. Paralelamente, organizámos ainda quatro grupos de estudo do 
Conselho Consultivo (Grupo de Estudo de Administração e Informação, Grupo de Estudo de Protecção Ambiental e 
Arborização, Grupo de Estudo de Sanidade Alimentar, Grupo de Estudo de Construção Urbana) para reuniões com os 
respectivos serviços do IACM. Nas reuniões, os serviços apresentam as principais atribuições, os principais trabalhos do 
corrente ano e os trabalhos diários para os membros desses grupos, realizando ainda abordagens profundas de 
determinados temas. A par disso, os grupos também manifestam activamente as opiniões viáveis. 

No que respeita ao Núcleo de Sessões, coube ao IACM coadjuvar o Conselho de Administração, o Conselho 
Consultivo e a Comissão de Fiscalização na realização de reuniões, redacção de actas e acompanhamento das respectivas 
acções da área administrativa, assim como dar apoio aos membros do CA na realização de reuniões com outros serviços 
públicos e associações. Em 2018, prestou apoio a 94 reuniões, incluindo 38 do CA, 30 do Conselho Consultivo e dos 
grupos de estudo, 9 da Comissão de Fiscalização e 10 reuniões específicas de natureza diversa. Prestou também apoio a 
12 sessões abertas ao público que o CA leva a efeito mensalmente, nas quais os cidadãos apresentam de viva voz as suas 
opiniões aos membros do Conselho de Administração, contribuindo assim para uma maior proximidade. Durante o ano, 
processou 1 902 deliberações e 693 documentos para conhecimento do Conselho de Administração, e introduziu 2595 
deliberações e itens para conhecimento no Sistema de Consulta das Deliberações e Itens para Conhecimento do CA. A 
par disso, recebeu 503 opiniões dos membros do Conselho Consultivo, posteriormente encaminhadas, mediante o Sistema 
de Resposta e Consulta Electrónica de Opiniões do Conselho Consultivo, para os serviços competentes do Instituto, para 
o devido acompanhamento e recolha de respostas, ou para outros serviços públicos. A interacção e a colaboração entre os 
serviços e entidades contribuem para intensificar a comunicação tanto a nível interno como externo, permitindo ainda 
obter as opiniões reflectidas pelas diferentes camadas sociais e fazer atempadamente os ajustamentos necessários para que 
as tarefas relativas à vida quotidiana do Instituto se possam desenrolar com sucesso. 

O Instituto tomou também a iniciativa de divulgar informações sobre as suas tarefas principais e os casos emergentes 
que preocuparam os cidadãos. Por exemplo, a realização da conferência de imprensa e reunião para consulta pública sobre 

Visita ao Mercado TKO de Hong Kong 
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a Lei do Regime de Gestão dos Mercados Públicos e a Lei do Regime de Gestão de Vendilhões; o acompanhamento 
imediato e divulgação de informações sobre o realojamento dos galgos da Yat Yuen, que manteve atentos a sociedade e 
os órgãos de comunicação; a realização da conferência de imprensa sobre as obras de melhoria do sistema de drenagem e 
a organização temporária do trânsito na Avenida de Almeida Ribeiro, para aumentar a transparência de trabalho. 

Continuando em 2018 com o reforço da comunicação e a manutenção 
de boas relações de cooperação com os órgãos de comunicação social, o 
IACM emitiu 590 comunicados de imprensa, publicou 308 anúncios e 
notificações, enviou 120 avisos para cobertura noticiosa e fez 4 869 
recortes de jornais. A publicação atempada de informações actualizadas, 
entrevistas para órgãos de comunicação social, realização de conferências 
de imprensa e a publicação da versão chinesa e portuguesa do “Boletim do 
IACM”, de periodicidade trimestral, os quais foram divulgados pelos 
órgãos de comunicação social de forma atempada e imparcial, mereceram 
o reconhecimento e o apoio do público, bem como aumentaram a 
transparência dos trabalhos deste Instituto. Como em todos os anos 
anteriores, organizou também o “Jantar Convívio com os Órgãos de 
Comunicação Social Locais” para agradecer-lhes o apoio e a colaboração 
prestada durante o ano. Além disso, graças aos órgãos de comunicação 
social, que desempenharam o seu papel como uma ponte de comunicação entre o IACM e os cidadãos, reflectindo as 
opiniões das diferentes camadas sociais e noticiando o trabalho executado pelo IACM, fez-se com que este Instituto 
pudesse ter não só um melhor conhecimento das situações e das opiniões da sociedade, mas também aperfeiçoar o seu 
próprio trabalho. 

Promoção da cooperação com diversas instituições  
Como sempre, o IACM organizou e co-organizou com outros serviços públicos ou instituições diversas actividades 

e prestou-lhes apoio nos trabalhos que envolviam, nomeadamente, a área da recepção protocolar, a disponibilização de 
um mestre-de-cerimónias, fotografia, interpretação e preparação de banquetes. Em 2018, coordenou ou colaborou em 166 
eventos, v.g., “Banquete para comemoração do 25.º Aniversário da Promulgação da Lei Básica da Região Administrativa 
Especial de Macau”, “5.º Aniversário da Inauguração da Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau, com Abertura 
da Nova Exposição ao Público”, “37.ª edição da Semana Verde de Macau”, várias sessões de esclarecimento e consultas 
públicas sobre a Lei do Regime de Gestão dos Mercados Públicos e a Lei do Regime de Gestão de Vendilhões, cerimónia 
de inauguração de “O Aroma de Lótus Perfuma a Cidade de Macau – 18.° Festival da Flor de Lótus de Macau”, e visita 
ao IACM pela delegação da Administração de Inspecção e Quarentena à Saída e Entrada de Zhuhai. Por sua vez, os 
trabalhadores do IACM, ao demonstrarem uma atitude profissional aquando da realização dessas actividades, 
contribuíram para que elas tivessem um maior sucesso. 

Produção de material promocional e decorativo e promoção da imagem do IACM 
Para promover a tradição dos festivais tradicionais, o IACM 

montou, durante as festividades, iluminações decorativas no interior, no 
exterior e no jardim do seu edifício-sede. Por ter recebido resultados 
positivos sobre as decorações de flores festivas do edifício-sede, este 
Instituto continuou, durante o período do Dia do Trabalhador, entre Abril 
e Maio, a decorar o edifício, sob o tema dos pandas gigantes e da floresta 
de bambu e com o estilo de jardinagem chinesa, para criar uma 
atmosfera animada da paisagem geral; durante o período da implantação 
da República Popular da China, entre Setembro e Outubro, o edifício foi 
decorado com lanternas chinesas, articulando com decorações chinesas 
e iluminação para criar uma atmosfera festiva. Em Dezembro, foi 
decorado com presépio e com decorações de Natal, para criar uma 
atmosfera natalícia romântica. Além do mais, coordenou ainda a 
“Cerimónia de Iluminação das Decorações do Ano Novo Lunar” e a 
“Cerimónia de Iluminação das Decorações da Quadra Natalícia e do 
Ano Novo”, festejando o Ano Novo em conjunto com toda a população e com os turistas, momentos esses muito ansiados 
por todos e vividos numa atmosfera deveras animada e festiva. 

Com o intuito de variar as lembranças características destinadas à oferta em missão oficial ou na recepção a 
convidados, produzimos várias novas lembranças, tais como: copo de cerâmica, caixa para cartões, guarda-chuva, 
colecção de cinto e etiqueta de bagagem, pasta em imitação de pele e alfinete. Essas novas lembranças podem não só 
promover o IACM, como também aludir às características específicas de Macau, sendo apropriadas para oferecer a 
convidados, proporcionando ao Instituto uma escolha mais diversificada. 

 

Apoio aos membros do Conselho de 
Admintração durante entrevista 

Coordenação da “Cerimónia de Iluminação das 
Decorações do Ano Novo Lunar” 
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Participação em actividades de caridade 
A “Oferta de Presentes de Natal a Crianças” é uma actividade que o 

Instituto vem realizando há já 15 anos. Neste ano, o Instituto continuou a 
distribuição de presentes e a cooperação com a Orbis Macau, a Visão do 
Mundo-Associação de Macau e a Caritas de Macau, para a angariação de 
fundos, com vista a transmitir a caridade dos cidadãos de Macau para todo 
o mundo. A série de actividades “Caridade e Divertimento” fazia parte da 
“Oferta de Presentes de Natal a Crianças”, e sob a colaboração das 
“Entidades de apoio Diamante”, tencionamos organizar, em Janeiro do 
próximo ano, a participação das crianças das associações beneficiadas 
locais em oito actividades, para que elas possam expandir os seus 
horizontes e ampliar o seu conhecimento, bem como sentir a caridade dos 
diferentes sectores sociais através de actividades inteligentes e 
interessantes.  

Este ano foi o terceiro em que o Instituto organizou a participação de trabalhadores na actividade “Skip-A-Meal”, 
com vista a estimular os trabalhadores que participam entusiasticamente em actividades de caridade, prestam cuidados e 
contribuem para a sociedade. Nela, os representantes da Visão do Mundo-Associação de Macau partilharam as suas 
experiências e aproveitaram a curta-metragem “Famine” para apresentar aos participantes o seu objectivo e significado, 
tendo também utilizado jogos interactivos para falar do problema da fome aos participantes. Além disso, o IACM tomou 
a iniciativa de incentivar os funcionários à participação na “Marcha de Caridade para Um Milhão 2018”, para mostrar o 
seu espírito de caridade e solidariedade através da actividade. 

Elevação da qualidade da tradução  
Neste ano, o Instituto procedeu à tradução de vários projectos de lei 

e consultas jurídicas, e realizou as respectivas consultas públicas e 
reuniões. A par disso, traduziu também documentos jurídicos (projectos 
de lei, documentos de consulta, pareceres jurídicos, processos jurídicos e 
documentos judiciais), v.g. “Organização e funcionamento do Instituto 
para os Assuntos Municipais”, “Lei do Regime de Gestão dos Mercados 
Públicos”, “Lei do Regime de Gestão dos Vendilhões”, “Regulamento de 
administração, funcionamento e fiscalização dos cemitérios”, “Lei de 
Controlo Sanitário Animal e Médico-Veterinária”, “Alterações do 
Procedimento de Licenciamento de Estabelecimentos de Comidas e 
Bebidas”, etc., informações sobre segurança alimentar, documentos 
relativos a concursos, respostas à interpelação dos deputados da 
Assembleia Legislativa, relatórios de actividades, comunicados de 
imprensa, informações promocionais de actividades, actas e página 
electrónica do IACM; no âmbito da interpretação, esses trabalhos decorreram por ocasião da realização de reuniões 
(Conselho de Administração, Conselho Consultivo, Conselhos Consultivos de Serviços Comunitários, colóquios sobre 
assuntos comunitários, e reuniões interdepartamentais), processos jurídicos, abertura de propostas de concursos, 
cerimónias de actividades e conferências de imprensa. No quadro da tradução feita no ano de 2018, são de salientar as 
10.634 páginas vertidas de chinês para português e vice-versa, as 1 011 páginas vertidas de chinês para inglês e vice-versa, 
a verificação de 2 001 páginas de tradução adjudicada; as 590 horas despendidas na interpretação de chinês, português e 
inglês e ainda 14 horas de serviços rápidos de interpretação.  

Optimização dos trabalhos jurídicos 
No ano de 2018, os trabalhos que a área jurídica e notarial registaram foram mais desafiadores do que em 2017. Em 

consonância com o desenvolvimento social e as necessidades reais, o Instituo prestou apoio à alteração do Regulamento 
Administrativo n.º 37/2003 “Regulamento de administração, funcionamento e fiscalização dos cemitérios”, à elaboração 
do Regulamento Administrativo n.º 16/2003 “Alterações do Procedimento de Licenciamento de Estabelecimentos de 
Comidas e Bebidas”, da “Lei de Controlo Sanitário Animal e Médico-Veterinária”, e das respectivas legislações 
complementares, e à revisão das leis relativas à criação do Instituto para os Assuntos Municipais. Os documentos de que 
o Gabinete Jurídico e Notariado tratou foram de vários tipos, nomeadamente: prestação de serviços cívicos, 71; relatórios 
sobre casos específicos relativos ao incumprimento do Regulamento Geral dos Espaços Públicos, 8499; registos de 
audiência e requerimentos para uma prestação imediata ou para uma prestação prévia, 787; ofícios, serviços internos e 
informações, 6 013; contratos e certidões, 690. Simultaneamente, o Núcleo Operativo do IACM para a Execução do 
Regulamento dos Espaços Públicos continuou a defender firmemente a sua fé na lei e a pautar a sua conduta por ela, 
apoiando os serviços competentes deste Instituto na instauração de processos sancionatórios sempre que a situação o 
exigia.  
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Número de reuniões apoiadas em 2018  

 

 

 

Mapa estatístico dos trabalhos do Núcleo de Imprensa 2018  
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8. Aperfeiçoamento dos trabalhos administrativos e elevação da qualidade 
dos trabalhadores 

O IACM tem vindo a concentrar-se em melhorar a capacidade e o aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores, 
recorrendo a modelos científicos mas humanos que contribuem para melhorar a gestão e funcionamento do Instituto, a 
dedicar-se ao aproveitamento das novas tecnologias e a ampliar a utilização dos recursos humanos, bem como ao reforço 
da criação de uma equipa de trabalhadores que, imbuídos do sentido de missão, assumam com entusiasmo a 
responsabilidade do exercício de suas funções, de modo que a prestação de serviços do Instituto possa responder, com 
maior intimidade e qualidade, às necessidades dos cidadãos. 

Elevação da qualidade dos trabalhadores 
Organização de acções de formação professional  

O IACM procura sempre aumentar a qualidade, a capacidade de execução e os conhecimentos jurídicos dos seus 
trabalhadores. Em 2018, os trabalhadores do Instituto organizaram e participaram, num total de 328 acções de formação, 
entre as quais se incluiram cursos organizados tanto por si como por outros serviços governamentais e entidades privadas 
locais e estrangeiras. Nelas participaram 9 069 formandos e despendeu-se um total de 46 840 horas, 27 015 horas das 
quais gastas em acções organizadas pelo IACM e nas quais participaram 7.785 formandos. O Instituto ministrou quatro 
cursos de formação dirigidos a indivíduos externos ao IACM num total de 2 766 horas com os 338 formandos neles 
presentes a integrarem um total de 20 turmas. 

Com vista a reforçar a capacidade técnica dos trabalhadores, o 
IACM organizou Curso de formação “Critérios de acreditação da 
competência de laboratórios de ensaio e calibração (CNAS-CL01:2018)” 
para os trabalhadores do Laboratório; “Normas de rotulagem dos 
alimentos” para os trabalhadores do Centro de Segurança Alimentar; 
“Curso de formação sobre cuidado oral e dentário dos pandas gigantes” e 
“Curso de formação em nutrição de animais selvagens” para os 
trabalhadores dos Serviços de Zonas Verdes e Jardins. Além disso, o 
Instituto também criou uma plataforma de comunicação e realizou 
sessões de intercâmbio para dirigentes e chefias, organizando o Workshop 
“Criar e trabalhar em grupo” entre serviços destinados aos fiscais, de 
forma a reforçar a comunicação eficaz entre os trabalhadores dos 
diferentes serviços, desenvolver o espírito de equipa e reforçar a coesão. 
No intuito de se adequar às Linhas de Acção Governativa e no âmbito do reforço da formação jurídica dos funcionários 
públicos, o Instituto continuou a organizar diversos cursos de leis e regulamentos, na área da administração geral e em 
outras áreas específicas, tais como, os cursos de “Código do Procedimento Administrativo”, “Regulamento Geral dos 
Espaços Públicos”, “Regime Jurídico de aquisição de bens e serviços” e responsabilidade da função pública e 
conhecimentos sobre a integridade, para aumentar os conhecimentos dos trabalhadores relativos às leis e regulamentos e 
reforçar a sua capacidade para fazer cumprir a lei. 

Aprofundamento da gestão dos recursos humanos e lançamento do projecto de prestação de apoio ao trabalhador 
No intuito de se adequar à importâmcia do Governo da RAEM no domínio da precocupação e do apoio a ter para 

com grupos de funcionários públicos, o IACM continuou a aperfeiçoar o serviço de apoio aos seus trabalhadores. Em 
2018, enviou cartões e votos de felicidades a 2 733 trabalhadores aniversariantes e a outros 61 que tinham acabado de 
ser pais ou mães, havendo disponibilizado o serviço de acolhimento “one stop” a 155 novos trabalhadores e realizado 
nove festas de despedida por reforma e dois seminários sobre a aposentação. No âmbito de apoio a trabalhadores que 
sofriam de doença crónica ou que sofreram ferimentos com origem em acidentes de trabalho, as chefias dos seus serviços 
continuaram a visitá-los e a expressar-lhes sentimentos de solidariedade. Em simultâneo, enviavam-lhes periodicamente 
sugestões sobre saúde e vida, davam-lhes a conhecer espaços de apoio dedicados aos trabalhadores e Posto Solidário - 
Todos Nós, bem como, informações sobre tempestades tropicais e restantes previsões meteorológicas e outras 
recomendações, com eles partilhando mensagens positivas. 

O IACM tem vindo a incidir a sua atenção sobre a saúde física e 
mental dos trabalhadores. Além de encorajar e organizar os 
trabalhadores a participarem em modalidades desportivas em 2018, mais 
de 357 trabalhadores prestaram ajuda à organização das actividades e 
participaram nelas, partilhou vídeos ou fotografias de momentos 
maravilhosos pelos quais os trabalhadores do IACM passaram aquando 
da sua participação em actividades desportivas, o IACM continuou 
também a levar avante o “serviço de apoio no alívio do stress”, tendo 
organizado durante o ano 105 encontros e atendido a casos por telefone, 
bem como a acompanhá-los e a prestar apoio adequado. Por outro lado, 
continuou a prestar atenção aos trabalhadores do grupo básico, 

“Curso de formação sobre cuidado oral e 
dentário dos pandas gigantes” 

Paricipação dos funcionários do IACM em 
competições desportivas 
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visitando-os e entrevistando-os em cinco sessões de “conversas cordiais quando das visitas a locais de trabalho”, a fim 
de conhecer melhor as necessidades e as dificuldades que enfrentavam e de lhes proporcionar apoio adequado, 
promovendo assim a coesão e o sentimento de pertença do pessoal ao IACM. 

Dando cumprimento ao disposto no Regulamento Administrativo n.º 14/2016, “Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos” alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017 
e nas “Orientações para concursos dos trabalhadores, em regime de contrato individual de trabalho, (49/CE/2010)”, o 
IACM desenvolveu, em 2018, 61 acções formativas, despendendo um total de 17.250 horas e organizando também três 
sessões dos Cursos de Formação em Regime de Padrão-Base para Acesso, destinados a trabalhadores do IACM, em 
regime de contrato individual de trabalho, nos quais participou um total de 103 formandos. Além disso, procedeu ainda 
à proposta relativa à formação para acesso de 785 trabalhadores que iriam ingressar no IACM, ter acesso ou recolocação.  

Com o lançamento dos respectivos regulamentos e regimes do Governo da RAEM, o IACM continuou a prestar 
informações e pareceres em estudos e consultas de vários regulamentos e leis, e a tomar parte activamente nos respectivos 
trabalhos de elaboração, incluindo a consulta da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública relativa à 
revisão do “ Regime geral de avaliação do desempenho e o mecanismo de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos”, a consulta do Instituto Cultural relativa à implementação das “Instruções para regulamentação das técnicas de 
digitalização de documentos em suporte de papel”, os regulamentos e leis ajustados à criação do “Instituto para os 
Assuntos Municipais”. 

O IACM continuou a promover o salutar hábito de leitura do pessoal. Este ano, a colecção total de livros disponível 
na sala de leitura atingiu os 19 182 volumes, os quais incluem livros com desenhos e elementos interactivos; Além de 
continuar a recomendar livros para os trabalhadores lerem, o IACM organizou “Partilha de livros”, de modo a aumentar 
o interesse dos trabalhadores pela leitura. 

Optimização continua do trabalho de gestão administrativa 
No intuito de se adequar aos trabalhos integrais do Governo da 

RAEM na optimização do mecanismo de resposta a grandes 
catástrofes, o IACM criou o “mecanismo de resposta a catástrofes, 
para a sua prevenção e redução dos danos causados”, coordenou os 
trabalhadores internos além da linha de frente a participarem nos 
trabalhos de apoio de resposta a sinistros, com vista à mobilização 
flexível dos recursos humanos e ao desenvolvimento pleno da 
especialização dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, o IACM 
elaborou também os respectivos planos de formação para aumentar 
os conhecimentos dos trabalhadores no domínio da prevenção e 
resposta a catástrofes. Além disso, este ano, o Instituto concluiu a 
criação da base de dados de trabalhadores além da linha de frente 
relativa à resposta a catástrofes, constituiu equipas de apoio do 
pessoal além da linha de frente, organizou acções de formação no 
domínio de resposta a catástrofes, bem como, coordenou os 
trabalhadores da equipa de apoio a participarem no exercício, 
criando um mecanismo de apoio logístico a recursos humanos e 
elaborando as respectivas orientações de trabalho. 

Com vista a desenvolver o trabalho administrativo relativamente a formulários e diminuir o fluxo de trabalho, o 
IACM procurou em 2018 actualizar e optimizar os formulários electrónicos, de modo a aumentar a eficácia do trabalho 
administrativo. 

Em 2018, o Núcleo de Expediente e Arquivo recebeu e tratou um total de 87 524 documentos, 313 dos quais eram 
requerimentos de reunião e de manifestação e 9 145 propostas de consulta, emitindo 365 atestados de vida. 

Em relação à optimização do arquivo de documentos, o IACM preparou a “Tabela de Prazos de Conservação de 
Arquivos” e, em articulação com os trabalhos do “Grupo de Optimização do Arquivo de Documentos”, acompanhou a 
implementação do “Regulamento de gestão do arquivo de documentos do IACM”, bem como as sugestões prestadas 
sobre a sua optimização. Procedeu também a visitas de intercâmbio e realizou a destruição de cópias de documentos 
conforme planeado. E a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública e o Arquivo de Macau ajustaram as 
respostas do texto da tabela de prazos de conservação e acompanharam o processo legislativo posterior. Até à data, o 
IACM tem um armazém central e dois armazéns intermediários onde efectuem o arquivamento de documentos a longo 
e a curto prazo, respectivamente, assim como aperfeiçoou ainda a gestão electrónica do armazém central, através do 
sistema de gestão de arquivo. 

O Núcleo de Arquivo de Microfilmes executou a microfilmagem de processos individuais de trabalhadores, de 
actas, de documentos relativos a cemitérios e de documentos relativos a numeração policial e elementos cadastrais. Este 
processo abrangeu um total de 6 907 documentos, totalizando 133 842 páginas, contidas em 44 rolos de microfilme. 

Sessão de partilha de experiências relativas ao 
funcionamento do mecanismo de resposta a 
catástrofes 
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No quadro da catalogação, o IACM concluiu o registo de cerca de 620 livros e requereu uma vez o Número do 
Padrão Internacional do Livro (ISBN). O IACM continuou a promover o serviço de venda de livros através da internet, 
tendo mantido a participação em exposições de livros organizadas localmente, tais como o Festival de Cultura Literária, 
a Semana Verde e a Feira do Livro. Tendo vendido, ao longo do ano 2018, 1 489 livros, publicados pelo IACM.  

A principal tarefa do grupo de design é prestar um serviço profissional e de apresentar propostas de design gráfico 
a todas as subunidades do IACM. O grupo concluiu 1 111 trabalhos de design, com destaques para: modelo uniformizado 
de painéis de aviso gráfico dos sanitários públicos, “O Cão feliz traz bons auspícios – Celebração do Início do Ano Nono 
Lunar”, Semana Verde 2018, publicidades do aniversário para os pandas gigantes “Jian Jian e Kang Kang”, “o 18.º 
Festival da Flor de Lótus de Macau”, impressos de etiquetas, Feira de Natal, Feira da véspera do Ano Novo Chinês e a 
concepção de imagens visuais para várias exposições de flores. Entre outros grandes projectos, realizou ainda várias 
actividades de divulgação. Com a criação em breve do “Instituto para os Assuntos Municipais”, procedeu a uma grande 
quantidade de trabalhos de design na fase inicial de design e na fase intermediária de alteração das publicidades regulares 
existentes de diversos serviços. Além disso, lançou o “serviço de impressão digital”, bem como trabalhos de 
processamento posterior. Ao longo do ano, imprimiu 10 019 páginas. 

Optimização do trabalho de gestão financeira 
No ano de 2018, os Serviços Financeiros e Informáticos insistiram na optimização do fluxo de trabalho relacionado 

com o financiamento, património, aprovisionamento, gestão de veículos e lembranças, bem como na melhor execução 
do trabalho, de modo a melhorar o uso de recurso, e proporcionar aos clientes um serviço de maior qualidade para 
aumentar a percepção de eficácia e a eficiência do trabalho proporcionado pelos serviços. 

Em relação à gestão de instalações, os Serviços Financeiros e Informáticos não descuraram a aplicação do 
mecanismo de vigilância dos bens imóveis para garantir que os equipamentos operassem nas melhores condições. 
Simultaneamente, procedeu à fiscalização, avaliação e análise dos serviços de limpeza e segurança adjudicados prestados 
nas instalações, reorganizando os locais com condições, reduzindo assim a quantidade de uso desses serviços, de modo 
a diminuir os custos com esses serviços. Reforçou o mecanismo de fiscalização e supervisão, fomentou, com ajuda da 
vigilância, um controlo e uma fiscalização apertadas para que a prestação dos serviços adjudicados mantivesse uma 
elevada qualidade, garantindo que a utilização desses recursos fosse o mais proveitosa possível. 

Com o propósito de aumentar o nível de confidencialidade, depois de se aprofundarem as medidas garantes de 
imparciaidade no aprovisionamento e de se ajustarem essas medidas ao desenvolvimento dos serviços electrónicos da 
função pública, foi concluída a criação do sistema electrónico a nível dos concursos, mormente em relação aos 
procedimentos de aprovisionamento por consulta não escrita. Para continuar a estender as funções do sistema, procedeu 
à optimização do seu quadro, e as suas operações podem obter resultados positivos. Para continuar a fornecer serviços 
electrónicos mais convenientes e fáceis a fornecedores, e a optimizar o fluxo de trabalho relacionado com o 
aprovisionamento e financiamento, o Instituto tem o plano para instalar uma plataforma de serviços electrónicos para 
fornecedores e disponibilizar contas no computador para os fornecedores inscritos no IACM, os fornecedores, através 
da sua conta única, podem descarregar as informações da consulta escrita ou não escrita, carregar as informações da 
consulta não escrita, verificar os concursos em que participaram ou resultados de consulta, bem como, os registos 
liquidados do IACM num determinado período e o estado de liquidação de facturas etc. Além disso, o posto para 
pagamento de multas resultantes de infracções ao “Regulamento Geral dos Espaços Públicos” do IACM, disponível nas 
Portas do Cerco, continuou a tratar da recepção dos pagamentos a elas relativas feitas por infractores não-residentes de 
Macau; existindo outros funcionários a cumprir também essa mesma missão noutros postos fronteiriços, e.g. Aeroporto 
Internacional de Macau, Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior, Posto Fronteiriço da Ponte Flor de Lótus e 
Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa. No ano 2018, foi tratado um total de 621 casos. 

Em consonância com a construção do Governo Electrónico, o Instituto, no ano passado, já procedeu ao estudo 
relativamente à utilização da carteira electrónica para pagar serviços nos balcões de pagamento do IACM. Os cidadãos 
podem efectuar o pagamento por Macaupass ou por cartão Quick Pass do Banco da China em vários dos centros de 
prestação de serviços ao público do IACM e dos seus postos de atendimento, e os respectivos trabalhos têm obtido 
resultados positivos. Além disso, pode-se efectuar o pagamento por carteira electrónica nos quatro auto-silos e dois 
parques em que está disponível o aluguer de carros eléctricos para crianças 
(Parque Infantil do Chunambeiro e Jardim da Montanha Russa) sob a 
gestão do IACM. 

O sistema de gestão financeira existente tem sido utilizado ao longo 
de vários anos, e as suas funções ainda não atendem às necessidades reais. 
Para o efeito, colabora com a Divisão de Informática para a criação de 
novo “sistema de gestão financeira”, e a construção e teste dos seus 
módulos já foram concluídos. Desde Setembro, o sistema novo e o antigo 
vão ser utilizados em simultâneo para proceder a testes e revisão da fase 
final. O novo “Sistema de gestão financeira” irá entrar em funcionamento 
em 2019. 

“Novo Sistema da Gestão de 
Administração Financeira” 
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O Centro Comercial situa-se no 1.º andar do Complexo Comunitário de Seac Pai Van, junto à Habitação Pública 
de Seac Pai Van, em Coloane, as suas zonas de produtos alimentares frescos e vivos, produtos secos e produtos 
necessários à vida quotidiana, instaladas antes do prazo esperado, funcionam a título experimental desde 1 de Fevereiro. 
E a zona de comidas entrou em funcionamento em Março. O Centro Comercial é diferente dos mercados antigos 
tradicionais, disponibilizando produtos alimentares diversificados e de várias origens e estando aberto durante 24 horas 
e o ano inteiro, havendo nele também um conjunto de equipamentos, nomeadamente, acesso livre de barreiras 
arquitectónicas e salas de amamentação, de modo a fornecer aos cidadãos um lugar bem-equipado com espaço amplo e 
ambiente confortável para fazer compras. 

O auto-silo integrado no Edifício do Novo Mercado Abastecedor de 
Macau, situado na Avenida do Parque Industrial e na Rua Nova do Parque 
Industrial e o auto-silo integrado no Complexo Municipal do Mercado do 
Patane, situado na Avenida de Demétrio Cinatti, estão abertos ao público a 
partir de 1 de Abril. O auto-silo integrado no Edifício do Novo Mercado 
Abastecedor de Macau disponbiliza 230 lugares para automóveis ligeiros e 
198 lugares para motociclos e ciclomotores, enquanto o auto-silo integrado 
no Complexo Municipal do Mercado do Patane disponbiliza 116 lugares 
para automóveis ligeiros e 194 lugares para motociclos e ciclomotores. A 
entrada em funcionamento dos auto-silos contribui para aumentar o fluxo de 
pessoas e facilitar a utilização pelos cidadãos das instalações no Edifício do 
Novo Mercado Abastecedor e no Complexo Municipal do Mercado do 
Patane após a entrada em funcionamento das respectivas instalações. 

A loja de lembranças do IACM, situada no rés-do-chão do Edificio-Sede colocou para venda ao público uma grande 
variedade de novos produtos, incluindo prendas decorativas e produtos do quotidiano. Entraram na loja, cerca de 85 989 
pessoas ao longo do ano. Além de pessoas locais, também as de outros lugares fizeram compras online, após a entrada 
em funcionamento da página da “loja online do IACM”, o que terá facilitado as compras tanto aos estrangeiros quanto 
aos locais. 

Aperfeiçoamento dos trabalhos de gestão da frota de veículos 
Na área da gestão da frota de veículos, para atender às necessidades de trabalho dos serviços e lidar com possíveis 

desastres no futuro, está a prestar ajuda aos respectivos serviços na aquisição extra de frota de veículos de tipos especiais 
e máquinas industriais, para acelerar os trabalhos de remoção e de reconstrução após catástrofes. De modo a garantir o 
funcionamento normal da frota automóvel e das máquinas industriais, o IACM viu-se obrigado a proceder a trabalhos 
diários de reparação, manutenção, inspecção e à coordenação da sua utilização com os serviços. No ano de 2018, foram 
tratados 1 932 casos de reparação. 

No âmbito da promoção da protecção ambiental e da conservação energética, o IACM organizou anteriormente os 
trabalhadores de modo a que pudessem participar nos cursos e nas práticas sobre tintas solúveis em Cantão. Após um 
repetido número de testes, os trabalhadores mostraram dominar as técnicas de aplicação de tintas solúveis ecológicas. 
Após os testes por fases, os trabalhadores adquiriram as respectivas habilidades e ficam qualificados para a aplicação de 
tintas solúveis em substituição de tintas tradicionais na frota de veíulos do Instituto, o que pode reduzir os impactos da 
pintura dos veículos no meio ambiente. O Núcleo de Veículos também passa a ser o pioneiro em Macau na utilização 
desta técnica de pintura. A Oficina de reparação já adquiriu produtos petrolíferosos com melhores características, 
respeitando nos concursos anuais, para que esses veículos se tornem mais ecológicos e se reduzam as taxas de reparação. 
Quanto aos produtos a adquirir, mediante concursos anuais, procurou promover sempre a protecção ambiental e 
vulgarizar a reciclagem desses produtos. Em relação à inutilização de equipamentos informáticos, continuou a introduzir, 
no critério da apreciação que a consulta de reciclagem de resíduos electrónicos exige por escrito, a avaliação, em 
percentagem, do fluxo de tratamento de resíduos electrónicos, licença do tratamento profissional e experiências de 
reciclagem de produtos electrónicos, de modo a incrementar a fiscalização e o controlo de aspectos que influenciam 
negativamente o meio ambiente. 

Ajustamento na implementação do governo electrónico 
Aprofundamento contínuo dos trabalhos informáticos 

No âmbito da optimização das infra-estruturas e do reforço da segurança informática, o IACM, conforme as 
exigências do sistema de gestão da segurança da informação ISO27001, praticou os exercícios de treino, de revisão e 
melhoramento dos planos de recuperação de vários incidentes e catástrofes. Por outro lado, concluiu a elaboração da 
“Solução de gestão de configuração de equipamentos de rede”, registando e rastreando as alterações de configuração dos 
equipamentos da rede, para gerir com eficiência os equipamentos da rede e a sua configuração. Para ser fácil coordenar 
os trabalhos relacionados com a criação do Instituto para os Assuntos Municipais, criou uma plataforma de coordenação 
“SharePoint” para a troca de informações entre os serviços do IACM e um novo sistema de infra-estruturas para nova 
página externa, prestando apoio e ajuda na alteração do conteúdo da página electrónica, páginas temáticas e aplicações 
móveis (Apps) do IACM. 

Auto-Silo do Novo Mercado 
Abastecedor de Macau 
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No âmbito da promoção de serviços públicos electrónicos, para executar os trabalhos de fiscalização nos termos da 
“Lei de Protecção dos Animais”, o Instituto criou um sistema electrónico de fiscalização e aplicação de multa nos termos 
da “Lei de Protecção dos Animais”, com base no sistema electrónico de fiscalização e de aplicação de multa nos termos 
do “Regulamento Geral dos Espaços Públicos”. Além disso, lançou serviços de auto-atendimento relativos ao 
licenciamento de Estabelecimentos de Comidas e Bebidas, nomeadamente, serviços de renovação de licenciamento e do 
pagamento através da internet, bem como, prestou serviços de auto-impressão de licença no Guia da Cidade. Para atender 
às necessidades da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, optimizou as funções da “licença 
temporária de venda” do “Sistema de Gestão de Vendilhões”, com vista a transferir as informações necessárias da 
Direcção, de forma automática, para a “Plataforma de gestão dos serviços públicos ” e a facilitar a verificação do 
andamento de apreciação por parte dos cidadãos. A fim de ser mais conveniente e fácil os cidadãos poderem apresentar 
os problemas específicos no âmbito de assuntos municipais, o Instituto criou a plataforma “IAM em contacto”: os 
cidadãos podem apresentar as suas opiniões na plataforma através de telemóvel, e as respectivas opiniões vão ser 
enviadas através do “sistema de gestão de identificação de problemas” para as unidades responsáveis. Tudo isto pode 
reduzir os procedimentos administrativos desnecessários e acelerar o tratamento. 

Alargamento da aplicação das tecnologias informáticas 
Em 2018, foi criada a página electrónica de “Instalações municipais 

EasyGo” em versão para telemóvel. A página estará disponível em chinês, 
português, mandarim e inglês. Os cidadãos só precisam de digitalizar os 
códigos de barras bidimensionais colocados nos postes para indicação de 
sanitários públicos, obtendo assim imediatamente as informações das 
instalações municipais do IACM, por exemplo, os mercados municipais, 
centro de venda de comida, zonas de vendilhões, sanitários públicos e 
parques. Além disso, optimizou o sistema de gestão de marcação prévia, 
atendimento e de espera (sistema de ARQ) do “Centro de Serviços do 
IACM” e acrescentou funções de marcação e levantamento de senhas por 
telemóvel, nomeadamente, obtenção de senhas online, funções de registo de 
presença e de alerta. E a criação do novo sistema de Call Centre, servido de 
uma única fonte de contacto para a população em geral, para o Centro de 
Chamadas, irá ser concluída no fim do corrente ano. O novo sistema, além 
de poder optimizar os meios de contacto existentes, nomeadamente, serviço 
de telefone, correio electrónico, cartas, fax e por presença, irá ser equipado 
com uma plataforma imediata de comunicação para fornecer um meio de 
comunicação online mais conveniente e fácil. 

No intuito de se ajustar ao desenvolvimento dos serviços electrónicos 
e promover a integração entre indústrias e internet, foi criada uma 
“plataforma de serviços electrónicos para fornecedores – aprovisionamento 
fácil (E-aprovisionamento)”. Através desta plataforma, os fornecedores 
podem verificar as informações da consulta escrita a eles relativas, incluindo 
registos e resultados de concursos, informações relativas à caução e à 
liquidação, bem como, a sua inscrição no IACM. Além disso, utilizando a 
plataforma informática em nuvem, criada pelo Governo da RAEM, o seu 
sistema de desenvolvimento vai prestar aos cidadãos vários serviços, 
nomeadamente, requerimento online, consulta e pagamento da “licença de 
estabelecimento de comidas e bebidas”, com vista a reduzir a ida e volta de 
requerentes aos serviços para  a entraga de documento e o pagamento, a 
disponibilizar-lhe as informações completas relativas ao requerimento e a 
aumentar a transparência da acção administrativa.  

  

“Instalações municipais EasyGo” 
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Estatística dos recursos humanos do IACM no ano 2018  

(Efectivos por grupo profissional) 

 

Estatística dos recursos humanos do IACM no ano 2018 

(total de efectivos, por mês) 

 
 

Estatísticas das acções de formação do IACM no ano 2018 

(por número de participantes) 
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Lista da Carta de Qualidade de Serviços Externos 2018  

N° Itens de serviços Indicadores da qualidade de serviços 

Taxa de 

cumprimento 

previsto  

1 

Recepção de Queixas e Sugestões 

Relativas a Assuntos Cívicos e 

Municipais 

No prazo de 15 dias úteis, é dada resposta a uma queixa telefónica ou 

queixa apresentada pessoalmente【O prazo que se compromete 

respeitar, é contado a partir do dia seguinte à data de recepção do 

telefonema do cidadão ou da sua deslocação presencial; Assume o 

compromisso de que, relativamente à situação de acompanhamento ou 

ao resultado a que se venha a chegar sobre o caso em questão, seja 

dada resposta ao interessado no prazo de 15 dias úteis】 

88% 

2 

Dentro de 1 dia útil, é encaminhada e acompanhada uma opinião de 

cidadão, gravada no aparelho de mensagens telefónicas, fora das horas 

normais de serviço【Assume o compromisso de que, dentro do 1° dia 

útil seguinte será introduzido o assunto no sistema e transmitido para 

os serviços competentes, bem como seja informado o interessado 

sobre a situação de acompanhamento do caso em questão】 

95% 

3 

Dentro de 1 dia útil, é dada resposta a uma queixa via correio 

electrónico【Há o compromisso de sua introdução no sistema no dia 

seguinte útil à recepção da mensagem (e-mail), para que os Serviços 

competentes possam acompanhar e enviar a resposta inicial por 

correio electrónico ao queixoso, avisando-o de que o caso está a ser 

acompanhado】 

95% 

4 

Aluguer de lugares e instalações do 

IACM 

No prazo de 6 dias úteis, é dada resposta à cedência da Zona de 

Campismo e Diversões de Ká-Hó 
90% 

5 

Concluir, dentro de quinze dias úteis, a autorização e resposta de 

pedidos de cedência de espaços dos Centros de Actividades【Pedido 

de espaços para três meses】 

93%# 

6 

Visita ou serviço de visita guiada 

Prazo de 14 dias úteis para a conclusão do serviço de marcação prévia 

de visita guiada à Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau 

relativa a actividades organizadas por associações, com necessidade 

do serviço de transporte 

100% 

7 
Dentro de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido de marcação para 

visita às ECOTECAS 
100% 

8 
Dentro de 15 dias úteis, é dada resposta a uma marcação prévia para 

visitas guiadas de grupos a parques da natureza 
99% 

9 
Dentro de 25 dias úteis, é verificado e despachado um pedido de 

actividade na "Granja do Ó scar" 
100% 

10 
Resposta da apreciação do pedido de marcação prévia para visita 

guiada ao Edifício do IACM no prazo de 10 (dez) dias úteis 
100%# 

11 
Dentro de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido de marcação para 

visita às ECOTECAS 
100%# 

12 Licença de cão   
No prazo de um dia útil, deve ser autorizado um requerimento ou 

renovação de licença de cão  
100%# 

13 
Introdução de “microchips” em 

animais 

No prazo de um dia útil, deve ser concluída a introdução de 

“microchip” em animais 
100%# 

14 Reclamação de cães apreendidos 
Dentro de 1 dia útil, seja dada resposta sobre reclamação de cães 

apreendidos 
99% 

15 
Declaração sobre o estado de saúde 

de animais 

Dentro de 1 dia útil, seja emitida declaração sobre o estado de saúde 

de animais 
99% 

16 

Licença para estabelecimento de 

venda a retalho de animais de 

estimação 

Dentro de 30 dias úteis, seja dada resposta sobre renovação de licença 

para estabelecimento de venda a retalho de animais de estimação 
99% 

17 
Licenciamento para animais de 

competição 

Dentro de 30 dias úteis, seja dada resposta sobre renovação de 

licenciamento para animais de competição (cavalos ou cães) 
99% 

18 
Licenciamento de outros animais - 

cavalos 

Dentro de 30 dias úteis, seja dada resposta sobre renovação de 

licenciamento de outros animais – cavalos 
99% 

19 Licença para a importação de Dentro de 3 dias úteis, seja emitido o pedido de licença para a 99% 
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animais vivos importação de animais vivos 

20 Vacinação anti-rábica Dentro de 1 dia útil, seja concluída a vacinação anti- rábica 100%# 

21 
Inspecção sanitária dos animais 

vivos em trânsito 

Resposta sobre pedido de inspecção sanitária dos animais vivos em 

trânsito no prazo de 3 dias úteis  
99% 

22 Serviços médico-veterinários 
No prazo de 1 dia útil, concluir a consulta de Serviços médico-

veterinários 
100% 

23 Quarentena de animais ofensivos 
Aprova o pedido sobre a quarentena de animais ofensivos dentro de 

um dia útil# 
100%# 

24 Declaração para efeitos de 

validade da realização de 

importação/exportação 

Dentro de 3 dias úteis, seja emitido o pedido para efeits de validade 

da realização de importação 
99% 

25 
Dentro de 3 dias úteis, seja emitido o pedido para efeits de validade 

da realização de exportação 
99% 

26 

Inspecção sanitária para a 

importação de animais selvagens 

em vias de extinção 

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta ao pedido de inspecção 

sanitária para a importação de animais selvagens em vias de extinção 
99% 

27 
Informação sobre cães de 

companhia desaparecidos 

No prazo de 1 dia útil, emitir a declaração de perda de cães de 

companhia 
99% 

28 

Serviço de incineração de restos 

mortais de animais de estimação – 

levantamento de cinzas com 

recipiente 

No prazo de 30 (trinta) dias úteis, deve ser concluído o serviço de 

incineração de restos mortais de animais de estimação—levantamento 

de cinzas com recipiente 

90% 

29 

Formalidades para tratamento da 

Licença/ Declaração de 

importação e marcação prévia de 

inspecção sanitária 

Dentro de 1 dia útil, é dada resposta sobre as formalidades para 

tratamento da licença/ declaração de importação e marcação prévia de 

inspecção sanitária 

99% 

30 
Licença para estabelecimento de 

venda a retalho de pescado 

Dentro de 30 dias úteis, seja dada resposta sobre renovação de licença 

de estabelecimento de venda a retalho de pescado 
99% 

31 
Licença para estabelecimento de 

venda a retalho de vegetais 

Dentro de 30 dias úteis, seja dada resposta sobre renovação de licença 

de estabelecimento de venda a retalho de vegetais 
99% 

32 

Licença para estabelecimento de 

venda a retalho (de carnes frescas/ 

refrigeradas/ congeladas) 

Dentro de 30 dias úteis, seja dada resposta sobre renovação de licença 

de estabelecimento de venda a retalho (carne fresca/carne 

refrigerada/carne congelada) 

99% 

33 

Registo de estabelecimento de 

importação (de carnes 

refrigeradas/ congeladas/produtos 

cárneos)  

Dentro de 30 dias úteis, seja dada resposta sobre renovação de licença 

de registo de estabelecimento de importação (carne refrigerada/carne 

congelada/produtos cárneos) 

99% 

34 
Arrendamento de bancas nos 

Mercados 

Dentro de 5 dias úteis, sejam concluídas as formalidades do 

arrendamento das bancas desocupadas dos mercados para os sorteados 
99% 

35 
Dentro de 10 dias úteis, seja dada resposta sobre a apreciação do 

pedido de cancelamento do arrendamento das bancas dos mercados 
99% 

36 

Pedido de alteração de 

equipamentos instalados nas 

bancas do Mercado 

1No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta ao pedido de alteração de 

equipamentos instalados nas bancas do Mercado【Não estão incluídos 

o pedido de alteração de equipamentos embutidos e pedido de consulta 

técnica de engenharia】 

100% 

37 
Pedido de ausência, emissão de 

certificados e outros pelo 

arrendatário de bancas dos 

mercados 

Dentro de 15 dias úteis, seja emitido o certificado do arrendatário das 

bancas dos mercados 
99% 

38 
Dentro de 10 dias úteis, seja dada resposta sobre a apreciação do 

pedido de ausências dos arrendatários das bancas dos mercados 
99% 

39 

Emissão de licença de vendilhão 

Dentro de 5 dias úteis, seja emissão de licenças de vendilhões novas 99% 

40 
Dentro de 10 dias úteis, seja dada resposta sobre renovação de licenças 

de vendilhões 
98% 

41 
Dentro de 10 dias úteis, seja dada resposta sobre a apreciação do 

pedido de cancelamento de licenças de vendilhões 
99% 

42 

Outros pedidos de vendilhão 

(alteração de informações 

referentes à licença de vendilhão) 

Aprovar e informar o interessado, dentro de 22 dias úteis, o resultado 

do pedido de cancelamento para ajudante de vendilhão 
90% 
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43 

Licença temporária de venda 

No prazo de 6 (seis) dias úteis, deve ser emitida a licença temporária 

de venda de refeições ligeiras na zona de queima de panchões 
100% 

44 
No prazo de 6 (seis) dias úteis, deve ser emitida a licença temporária 

de venda de panchões, foguetes e fogo de artifício 
100% 

45 
No prazo de 6 (seis) dias úteis, deve ser emitida a licença especial para 

venda temporária em festividades tradicionais 
100% 

46 
Inumação de sepulturas de 

utilização normal 

3 dias úteis para o deferimento do pedido da inumação de Sepultura 

de utilização normal 
98% 

47 

Prorrogação do prazo do direito de 

utilização de sepulturas de 

utilização normal 

3 dias úteis para a autorização do pedido da prorrogação do prazo do 

direito de utilização de sepulturas de utilização normal 
98% 

48 Junção em“sepultura perpétua”  
5 dias úteis para o deferimento do pedido da junção em "sepulturas 

perpétuas" 
98% 

49 
Licenciamento para obras em 

sepulturas ou jazigos 

3 dias úteis para o deferimento do pedido de licenciamento para obras 

em sepulturas ou jazigos 
98% 

50 

Trasladação de restos mortais, 

ossadas ou cinzas para fora dos 

cemitérios 

3 dias úteis para o deferimento do pedido da trasladação de restos 

mortais, ossadas ou cinzas para fora dos cemitérios 
98% 

51 Exumações 3 dias úteis para o deferimento do pedido para a exumação 98% 

52 Gavetas de ossários 3 dias úteis para o deferimento do pedido da gavetas de ossários 98% 

53 Gavetas de cinzas 3 dias úteis para o deferimento do pedido da gavetas de cinzas 98% 

54 Junção de restos mortais / cinzas 
3 dias úteis para o deferimento do pedido da junção de restos mortais 

/ cinzas 
98% 

55 
Licenciamento para a  inumação 

temporária de restos mortais 

3 dias úteis para o deferimento do pedido de licenciamento para a 

inumação temporária de restos mortais 
98% 

56 
3 dias úteis para o deferimento do pedido da renovação de 

licenciamento para a inumação temporária de restos mortais 
98% 

57 
Realização de actos religiosos em 

capelas dentro de cemitérios 

3 dias úteis para o deferimento do pedido da realização de actos 

religiosos em capelas dentro de cemitérios 
98% 

58 Certificado de registo de falecidos 
10 dias úteis para o deferimento do pedido do certificado de registo de 

falecidos 
98% 

59 Inumação em cemitérios privados 
No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta ao pedido de inumação em 

cemitérios privados 
100% 

60 

Fiscalização de exumações em 

cemitérios privados por pessoal do 

IACM 

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta ao pedido de fiscalização de 

exumações em cemitérios privados por pessoal do IACM 
100% 

61 

Fiscalização de trasladações em 

cemitérios privados por pessoal do 

IACM 

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta ao pedido de fiscalização de 

trasladações em cemitérios privados por pessoal do IACM 
100% 

62 
Licença Especial de Pejamento de 

Carácter Permanente 

No prazo de 10 dias úteis, deve ser concluído o deferimento e a 

resposta ao requerimento da 2a via da Licença Especial de Pejamento 

de Carácter Permanente  

90% 

63 
Licença de pejamento de carácter 

temporário: Outros 

No prazo de 15 dias úteis, é dada resposta ao requerimento pela 1ª vez 

da Licença de pejamento de carácter temporário: Outros【Não está 

incluído no cálculo do tempo da Carta de Qualidade o tempo 

necessário à obtenção de parecer de entidades consultivas】# 

85%# 

64 
Licença de pejamento de carácter 

temporário: Tapumes e Andaimes 

15 dias uteis para o deferimento e a resposta ao pedido de 

licenciamento de pejamento e ocupação de via pública – carácter 

temporário (tapumes e andaimes)【Não está incluído no cálculo do 

tempo da Carta de Qualidade o tempo necessário à obtenção de 

parecer de entidades consultivas】 

90% 

65 

Licenciamento para a Afixação 

Permanente de Reclamos e 

Tabuletas 

No prazo de 15 dias, deve ser concluído o deferimento e a resposta ao 

requerimento do Licenciamento para a Afixação Permanente de 

Reclamos e Tabuletas【Não está incluído no cálculo do tempo da Carta 

de Qualidade o tempo necessário à obtenção de parecer de entidades 

consultivas】 

95% 

66 

Licenciamento Administrativo – 

Comércio de Materiais 

Pornográficos 

No prazo de 10 dias úteis, deve ser concluído o deferimento e a 

resposta ao requerimento da Transferência de titular do Licenciamento 

Administrativo – Comércio de Materiais Pornográficos  

90% 
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67 

Licenciamento Administrativo – 

Máquinas de Diversão e Jogos de 

Vídeo 

No prazo de 10 dias úteis, deve ser concluído o deferimento e a 

resposta ao requerimento da Transferência de titular do Licenciamento 

Administrativo – Máquinas de Diversão e Jogos de Vídeo  

90% 

68 
Licenciamento Administrativo – 

Lavandarias 

No prazo de 10 dias úteis, deve ser concluído o deferimento e a 

resposta ao requerimento da Transferência de titular do Licenciamento 

Administrativo – Lavandarias# 

90%# 

69 
Licenciamento Administrativo –  

Tinturarias 

No prazo de 10 dias úteis, deve ser concluído o deferimento e a 

resposta ao requerimento da Transferência de titular do Licenciamento 

Administrativo – Tinturarias# 

90%# 

70 
Licenciamento Administrativo – 

Jogos de Bowling 

No prazo de 10 dias úteis, deve ser concluído o deferimento e a 

resposta ao requerimento da Transferência de titular do Licenciamento 

Administrativo – Jogos de Bowling  

90% 

71 
Licenciamento Administrativo – 

Jogos de Bilhar 

No prazo de 10 dias úteis, deve ser concluído o deferimento e a 

resposta ao requerimento da Transferência de titular do Licenciamento 

Administrativo – Jogos de Bilhar  

90% 

72 
Licenciamento Administrativo – 

Cinemas 

No prazo de 10 dias úteis, deve ser concluído o deferimento e a 

resposta ao requerimento da Transferência de titular do Licenciamento 

Administrativo – Cinemas# 

90%# 

73 
Licenciamento Administrativo – 

Teatros 

No prazo de 10 dias úteis, deve ser concluído o deferimento e a 

resposta ao requerimento da Transferência de titular do Licenciamento 

Administrativo – Teatros# 

90%# 

74 
Licenciamento Administrativo – 

Espectáculos públicos 

No prazo de 10 dias úteis, deve ser concluído o deferimento e a 

resposta ao requerimento da Transferência de titular do Licenciamento 

Administrativo – Espectáculos públicos  

90% 

75 
Licenciamento Administrativo – 

Cibercafés 

No prazo de 10 dias úteis, deve ser concluído o deferimento e a 

resposta ao requerimento da Transferência de titular do Licenciamento 

Administrativo – Cibercafés 

90% 

76 

Licenciamento Administrativo – 

Licença para a Venda de Armas e 

Munições 

No prazo de 10 dias úteis, deve ser concluído o deferimento e a 

resposta ao requerimento da 2a via do Licenciamento Administrativo 

- Licença para a Venda de Armas e Munições  

90% 

77 
Autorização Administrativa – 

Salão de Beleza  

O requerimento para a autorização prévia de salão de beleza é 

autorizado dentro de 11 dias utéis【Não está incluído no cálculo do 

tempo da Carta de Qualidade o tempo necessário à obtenção de 

parecer de entidades consultivas】 

100% 

78 

Autorização Administrativa –

Barbearia e Salão de 

Cabeleireiro    

O requerimento para a autorização prévia de Barbearias e cabeleireiro 

é autorizado dentro de 11 dias utéis【Não está incluído no cálculo do 

tempo da Carta de Qualidade o tempo necessário à obtenção de 

parecer de entidades consultivas】 

100% 

79 
Licenciamento de 

Estabelecimentos de Comidas e 

Bebidas 

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta ao pedido de alteração de 

titular da Licença de Estabelecimentos de Comidas e Bebidas 
95% 

80 

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta ao pedido de alteração de 

denominação de estabelecimento do Licenciamento de 

Estabelecimentos de Comidas e Bebidas 

95% 

81 
Licença para o Lançamento de 

Foguetes e Fogo-de-Artifício 

12 dias uteis para o deferimento e a resposta ao pedido de licença de 

lançamento de foguetes e fogo-de-artifício 
95% 

82 
Licença para a Queima de 

Panchões 

Dentro de 7 dias úteis, é dada resposta a um pedido de licença para a 

queima de panchões【Considera-se que o requerimento foi autorizado 

se a decisão dos Serviços competentes sobre o pedido de queima de 

panchões não for notificada ao requerente até 48 horas antes da sua 

realização, nos termos do número 2 do artigo 6o do Capítulo III do 

Decreto no.49/98/M, de 3 de Novembro】 

95% 

83 
Licenciamento para Materiais de 

Promoção 

15 dias para o deferimento e a resposta ao pedido de licenciamento 

para Materiais de Promoção (banners / cartazes / bandeirolas)【Não 

está incluído no cálculo do tempo da Carta de Qualidade o tempo 

necessário à obtenção de parecer de entidades consultivas】 

95% 

84 
Aferição de Equipamentos de 

Pesagem ou Medição 

Prazo de 8 dias úteis para deferimento e resposta relativa a 

equipamentos de pesagem ou medição 【Excepto equipamentos de 

pesagem para cargas superiores a 35 kg】# 

95% 
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85 Licença de Reclamos em Veículos 

15 dias para o deferimento e a resposta ao pedido de licença de 

reclamos em veículos【Não está incluído no cálculo do tempo da Carta 

de Qualidade o tempo necessário à obtenção de parecer de entidades 

consultivas】 

95% 

86 

Autorização Administrativa –

Actividades de diversões abertas 

ao público em estabelecimento ou 

centro de diversões 

No prazo de 10 dias úteis, deve ser concluído o deferimento e a 

resposta ao requerimento da Transferência de titular do Licenciamento 

Administrativo – Actividades de diversões abertas ao público em 

estabelecimento ou centro de diversões  

90% 

87 
Autorização Administrativa –

Venda a leilão 

No prazo de 7 dias úteis, seja concluído o pedido de Autorização 

Administrativa da Venda a Leilão 
90% 

88 Licença de esplanada  
No prazo de 1 dia útil, haverá resposta para o pedido de renovação da 

licença de esplanada  
90% 

89 Fitossanidade 

Em 60 minutos, é concluído o pedido de Inspecção Fitossanitária【O 

requerente deve efectuar a marcação prévia com 1 dia de antecedência, 

relativamente ao dia previsto para a inspecção fitossanitária】 

100% 

90 

Licenças e serviços de árvores e 

arbustos 

No prazo de 15 dias úteis, deve ser emitida uma licença de corte de 

árvores e arbustos (quantidade: 20 ou menos) 【Não está incluído no 

cálculo do tempo da Carta de Qualidade o tempo necessário à 

obtenção de parecer de entidades consultivas】 

90% 

91 

No prazo de 20 dias úteis, deve ser emitida uma licença de corte de 

árvores e arbustos (quantidade: de 21 a 50)【Não está incluído no 

cálculo do tempo da Carta de Qualidade o tempo necessário à 

obtenção de parecer de entidades consultivas】 

90% 

92 

No prazo de 25 dias úteis, deve ser emitida uma licença de corte de 

árvores e arbustos (quantidade: 51 ou mais) 【Não está incluído no 

cálculo do tempo da Carta de Qualidade o tempo necessário à 

obtenção de parecer de entidades consultivas】 

90% 

93 Certificado fitossanitário No prazo de 5 dias úteis, emitir o Certificado fitossanitário 90% 

94 
Fiscalização das obras de 

canalização de água em prédios 

Dentro de 18 dias úteis, é concluída uma inspecção ao abastecimento 

de água a um edifício# 
95% 

95 

Pedido para registo, na lista, de 

empresas construtoras convidadas 

pelo IACM para a execução de 

obras 

Concluir, dentro de trinta dias úteis, a apreciação e autorização do 

pedido de inscrição na lista de empreteiros para execução de obras do 

IACM 

90% 

96 

Pedido de certidão para a 

atribuição de numeração policial 

e/ou outros elementos cadastrais 

Dentro de 12 dias úteis, seja dada resposta sobre a apreciação do 

pedido de certidão para a atribuição de numeração policial e/ou outros 

elementos cadastrais 

95% 

97 
Pedido para Atribuição de 

Numeração Policial 

Dentro de 15 dias úteis, seja dada resposta sobre a apreciação do 

pedido para Atribuição de Numeração Policial【Não inclui o pedido 

com necessidade de denominar a via】 

95% 

98 
Licença para Abertura de Valas nas 

Vias Públicas de Macau 

Dentro de 12 dias úteis, seja dada resposta sobre a apreciação do 

pedido Licença para Abertura de Valas nas Vias Públicas de Macau

【Não está incluído no cálculo do tempo da Carta de Qualidade o 

tempo necessário à obtenção de parecer de entidades consultivas】# 

95% 

99 

Licença para Obras de Ligação de 

Esgotos nas Vias e Espaços 

Públicos de Macau 

Dentro de 10 dias úteis, seja dada resposta sobre a apreciação do 

pedido Licença para Obras de Ligação de Esgotos nas Vias e Espaços 

Públicos de Macau 

90% 

100 

Pedido de licença de obras de 

instalação de tubos de drenagem 

do sistema de ar-condicionado 

Dentro de 10 dias úteis, seja dada resposta sobre a apreciação do 

pedido de licença de obras de instalação de tubos de drenagem do 

sistema de ar-condicionado 

95% 

101 

Licença para Colocar e Reparar de 

Cabos e/ou Tubos nas Galerias 

Técnicas 

Dentro de 10 dias úteis, seja dada resposta sobre a apreciação do 

pedido de licença para Colocar e Reparar de Cabos e/ou Tubos nas 

Galerias Técnicas 

90% 

102 
Licença para Obras de Alteração 

de Lancis de Passeios 

No prazo de 13 dias úteis, seja apreciado o pedido de licença para 

Obras de Alteração de Lancis de Passeios【Não está incluído no 

cálculo do tempo da Carta de Qualidade o tempo necessário à 

obtenção de parecer de entidades consultivas】 

90% 

103 Atestado de Vida Emissão do atestado de Vida dentro de 3 dias úteis 98% 
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104 
Regulamento Geral dos Espaços 

Públicos-Pagamento das multas 

Acabar o processo do Regulamento Geral dos Espaços Públicos – 

Pagamento de multas dentro 4 minutos 
97% 

105 Exposição itinerante escolar 
No prazo de 15 dias úteis, é dada resposta ao pedido de exposição 

itinerante escolar 
95% 

106 
Venda de bilhetes do Pavilhão do 

Panda Gigante de Macau 

Concluir, dentro de cinco minutos, o procedimento de venda de 

bilhetes do Pavilhão do Panda Gigante de Macau【Inclui a reserva 

prévia de até 20 bilhetes】 

95% 

107 
Licenciamento de reclamo 

temporário 

Deve ser concluído o deferimento e a resposta ao requerimento pela 

1ª vez do licenciamento de reclamo temporário, no prazo de 15 dias

【Não está incluído no cálculo do tempo da Carta de Qualidade o 

tempo necessário à obtenção de parecer de entidades consultivas】 

95% 

108 
Serviço de cremação de ossadas 3 dias úteis para apreciação do pedido de serviço de cremação de 

ossadas 
98%# 

119 Inumação junto de árvores 
Aprovação e resposta sobre 1.ª vez do pedido da inumação junto de 

árvore, em 3 (três) dias úteis 
95% 

110 
Pedido do Cartão “Amigos do 

IACM” 

No prazo de 13 dias úteis, seja concluído o pedido inicial do 

Cartão“Amigos do IACM” 
90% 

111 Pedido da conta online do IACM Resposta ao pedido de conta online do IACM: dentro de 5 dias úteis# 90%# 

 
Nota:  

* 
O prazo prometido para o deferimento dos itens acima mencionados, será contado a partir do dia seguinte à entrega de modelos 

devidamente preenchidos, juntamente com os documentos necessários. 

# À  espera do reconhecimento / A título experimental. 
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