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O ano 2020 foi um ano extremamente desafiante em que todos os lugares do mundo sofreram impactos da pandemia 
do novo tipo de coronavírus. Não obstante, o Instituto para os Assuntos Municipais não deixou de assumir a sua vocação 
para salvaguardar a saúde da população, manter a salubridade pública da cidade, alargar os espaços verdes, aperfeiçoar as 
instalações municipais, assim como prestar serviços com dedicação aos cidadãos. A par e passo, empenhou-se na actuação 
sintonizada com as Linhas de Acção Governativa e as tarefas de prevenção e combate à pandemia do Governo da RAEM, 
avançando diante das dificuldades nos momentos de adversidade, no sentido de fazer todo o possível para levar a bom termo 
os trabalhos no quadro das atribuições que lhe estão cometidas.

A nível do IAM, o Conselho de Administração, o Conselho Consultivo e a Comissão de Fiscalização Financeira 
e Patrimonial responsabilizam-se, cada qual dentro das atribuições que lhes 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 2020, o Conselho Consultivo e o seu grupo de investigação realizaram 27 
reuniões e a Comissão de Fiscalização Financeira e Patrimonial concretizou cinco. Os membros do Conselho Consultivo e da 
Comissão participaram também em diversas actividades organizadas pelo IAM.

Face ao contexto de pandemia, redobrámos todos os dias a lavagem e desinfecção, por zonas, das vias públicas, dos 
abrigos e das sinaléticas de paragens de autocarros, das estações de táxis, dos bancos nas vias públicas, dos sumidouros, dos 
corrimãos nos passeios e dos resguardos, entre outras instalações públicas, para além da limpeza e desinfecção completas dos 
edifícios onde se registaram casos confirmados de covid-19 e das vias públicas das zonas envolventes. No âmbito da “Actividade 
de Limpeza do Conjunto Habitacional” e da “Actividade de Desinfestação do Conjunto Habitacional” da Campanha 
“Limpeza da Comunidade com Participação Conjunta para Combate àPandemia”, foram realizados trabalhos de rastreio de 
saúde e divulgação e sensibilização em conjuntos habitacionais dos diversos bairros. Durante o ano transacto, os edifícios 
inspeccionados somaram 5.929, enquanto decorreram 323 acções de remoção e da coordenação de remoção resultou um total 
de 3.446 kg de lixo.

A fim de salvaguardar a saúde da população, implementámos os trabalhos de combate à pandemia em três vertentes, 
ou seja, produtos alimentares importados através da cadeia de frio, ambiente e trabalhadores. Ainda por cima, aproveitámos 
o “Sistema de Rastreio de Produtos Alimentares da Cadeia de Frio” para rastrear a origem dos produtos alimentares, o 
seu estoque e fluxo de circulação, para além de reforçar a prevenção e controlo conjunto entre serviços, elaborar plano de 
contingência e intensificar a troca de informações sobre a prevenção da pandemia. Por outro lado, recorremos às acções de 
sensibilização para promover junto do sector profissional e dos cidadãos a consolidação da eficácia da prevenção da pandemia. 
Em 2020, as amostras recolhidas aleatoriamente ultrapassaram 14.000, as quais foram aprovadas no teste de ácido nucleico 
de covid-19. Entretanto, prosseguimos com a optimização do controlo, inspecção e imposição da lei relativos aos produtos 
alimentares importados, prevenindo e reduzindo o número de incidentes de segurança alimentar locais. O “Acordo de 
Cooperação no Controlo de Segurança dos Produtos Alimentares de Fabrico de Macau Destinados à Exportação para o Interior 
da China” assinado, este ano, com a Direcção Geral das Alfândegas fez alcançar o objectivo de prevenção e controlo, a partir 
da origem, da segurança alimentar e facilitação de desalfandegamento.

De acordo com a organização dos trabalhos de combate à pandemia do Governo da RAEM, no período compreendido 
entre Janeiro e Fevereiro, destacámos todos os dias trabalhadores no Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo 
de Coronavírus em Pac On para prestar apoio durante 16 horas aos trabalhadores de linha aberta, acompanhando e tratando 
de forma célere os trabalhos desenvolvidos no âmbito das atribuições do IAM. Tendo em conta a pandemia, divulgámos 
infografias e curtas-metragens publicitárias, em vários idiomas, nos diversos mídias sociais electrónicas e sítios na internet, 
sensibilizando o público para unir forças no combate à pandemia.

Com a publicação, no ano transacto, do Regulamento Administrativo n.° 11/2020 (Limites máximos de resíduos de 
pesticidas em géneros alimentícios), elaborámos oito orientações de segurança alimentar para o sector profissional, assim 
como concluímos três análises de géneros alimentícios específicos e três estudos de avaliação de risco. Este ano, realizámos 
130 sessões de palestras e actividades de troca de ideias ao ar livre, dedicadas ao sector profissional, 143 sessões de palestras 
sobre segurança alimentar destinadas ao público, assim como emitimos 3.800 alertas por SMS sobre produtos alimentares para 
o sector profissional, de modo a aumentar a penetrabilidade e a taxa de exposição de informações da segurança alimentar, com 
vista a promover a cooperação trilateral entre o Governo, o sector profissional e os cidadãos.

Em articulação com a entrada em vigor da Lei da Governação Electrónica, disponibilizámos, tanto na aplicação 
móvel “Acesso comum aos serviços públicos da RAEM” como no sítio na internet, os serviços de “Renovação das licenças 
de estabelecimentos de comidas e bebidas” e de “Pagamento de multas do regulamento geral dos espaços públicos”. 
Desenvolvemos este ano o “Sistema de Rastreio de Produtos Alimentares da Cadeia de Frio” e o “Sistema de Registo dos 
Profissionais da Área de Produtos Alimentares da Cadeia de Frio”, assim como criámos a página electrónica da “Galeria 
Comemorativa da Lei Básica de Macau” e a de “Árvores Antigas e de Reconhecido Valor em Macau”.

Em 2020, a plataforma “IAM em Contacto” recebeu 11.454 casos; o Centro de Gestão e Coordenação de Opiniões 
atendeu 51.889; foram emitidas 205.099 mensagens SMS; o número de pessoas que entraram nos Centros de Serviços da 
RAEM ultrapassou os 900 mil e os serviços que o IAM prestou por conta dos outros serviços públicos incluíram mais de 160 
itens. Com o reordenamento de áreas de atendimento, os Centros de Serviços prestaram através dum mesmo balcão, sob modo 
de “janela única”, mais de 80 itens de serviços municipais, poupando aproximadamente 50% dos recursos humanos e balcões, 
o que contribuiu para a redução da mão-de-obra, assim como para a simplificação administrativa e a prestação de serviços 
convenientes aos cidadãos. Fruto da interacção e cooperação entre os Centros de Prestação de Serviços ao Público e os 
Conselhos Consultivos de Serviços Comunitários das diversas zonas, a criação da página electrónica específica do Conselho 
Consultivo de Serviços Comunitários melhorou a auscultação e a resolução concertada das solicitações da vida quotidiana das 
diversas zonas.



No âmbito do aperfeiçoamento ordenado das instalações dos mercados e dos equipamentos municipais, o IAM finalizou 
este ano as obras de optimização e ampliação do Mercado da Taipa; procedeu à actualização, renovação e optimização de 
mais de 80 sanitários públicos de toda a RAEM; efectuou a renovação dos 10 campos livres e a 7.a fase da nova pintura 
das paredes exteriores de edifícios das zonas antigas de Macau. A fim de aliviar as inundações ocorridas nos dias de chuva, 
entraram na fase final as obras da parte situada na Avenida Demétrio Cinatti da estação elevatória de águas pluviais do Norte 
do Porto Interior; foram concluídos a substituição de válvulas de maré de sentido único das Portas do Cerco e ao longo do 
Porto Interior, a construção de esgotos da Avenida dos Jogos da Ásia Oriental da Taipa, o reordenamento dum segmento do 
colector unitário existente e assentamento dum novo colector de águas pluviais da Avenida da Praia Grande, junto da Calçada 
dos Quartéis e da Rua de Santa Clara. No tocante à optimização dos espaços de lazer, construímos um passeio de comprimento 
aproximado de um quilómetro ao redor do lago junto da Avenida da Praia da Taipa e criámos na envolvente deste passeio 
dois observatórios de aves e área de exercício físico; aumentámos o conjunto de equipamentos de apoio à ciclovia da zona de 
lazer da marginal da Taipa, reordenámos a zona de lazer do Jardim das Artes sito na Rua de Berlim, assim como concluímos a 
construção do campo de gateball do Parque da Areia Preta.

Para dar uma boa imagem de Macau como cidade limpa, repavimentámos o passeio com piso táctil para invisuais ao 
longo da Avenida de Marciano Baptista, junto do Edifício “Hong On Chong Sam” e do Edifício “Centro Comercial Chong 
Fok”; melhorámos e repavimentámos o passeio da Avenida de Seac Pai Van e alargámos o passeio da Estrada do Campo e 
da Estrada de Cheoc Van, em Coloane, com a instalação de resguardo; finalizámos as obras de melhoramento das instalações 
sem barreiras arquitectónicas do Bairro de São Lázaro; concluímos as obras de pavimentação betuminosa da Estrada do 
Reservatório, da Avenida Marginal do Lam Mau, da Avenida Dr. Sun Yat-Sen na Península e na Taipa e da Estrada Almirante 
Magalhães Correia; substituímos por piso de betão armado o piso da faixa de rodagem da Rua Marginal da Concórdia e da 
Rua das Canforeiras, assim como duma parte da Avenida da Praia Grande e da Avenida Comendador Ho Yin; repavimentámos 
o pavimento betuminoso do viaduto da Avenida Tamagnini Barbosa e da Avenida Horta e Costa. Ainda por cima, em 
colaboração com os Serviços de Saúde, prosseguimos com a limpeza dos espaços públicos com situação sanitária pouco 
satisfatória, tendo limpado um total de 137 pontos negros de salubridade pública, removido mais de 329 toneladas de lixo e 
levado a efeito regularmente o programa de desinfestação e desratização. 

Em 2020, a Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau, o Parque de Esculturas Étnicas Chinesas e as visitas guiadas 
e as respectivas actividades de “Uma Passeata pelas Ruas de Macau-Conhecer Macau” foram instrumentos que serviram para 
aprofundar o conhecimento do público sobre o bairro onde mora, reforçando o seu sentido de identidade e pertença a Macau 
e à Pátria e também o seu sentimento de «Amar a Pátria e amar Macau». Além do mais, foram realizadas ou organizadas 
actividades de diversas formas, no intuito de criar bairros harmoniosos e inclusivos.

Na continuação da expansão do mapa verde de Macau, criámos mais locais de plantas urbanas que perfumam o 
ambiente e reforçámos os trabalhos de ornamentação verde. Para implementar, de forma activa, os trabalhos relativos ao 
Plano Quiquenal de Desenvolvimento, procedemos à remodelação de plantios das zonas florestadas e prosseguimos com a 
conservação e reprodução de mudas de mangal. Na inspecção de segurança das encostas, no perímetro de cinco metros das 
bermas, fizemos já a inspecção das árvores que ladeiam os trilhos, cobrindo uma área aproximada de 350.000 m2; a inspecção 
de árvores nas encostas junto de todas as estradas de Macau atingiu uma área de cerca de 200.000 m2. Em simultâneo, foi 
aprovada por despacho do Chefe do Executivo a Lista de Salvaguarda de Árvores Antigas e de Reconhecido Valor. Por outro 
lado, associando-se com pleno esforço à construção da Área da Grande Baía, o IAM efectuou a plantação de 3.200 hastes de 
mangal no vau junto da zona de lazer da marginal (ciclovia) da Taipa. 

O IAM teve este ano 332 itens de serviços reconhecidos, abrangendo indicadores de qualidade de serviços externos, de 
serviços administrativos internos e de serviços internos. Para o efeito, irá acompanhar de forma contínua o cumprimento da 
Carta da Qualidade. Em simultâneo, obteve as certificações do sistema de gestão da qualidade ISO 9001, ISO 14001, ISO 
27001, ISO 45001, assim como a certificação internacional ISO/IEC17025, para além de efectuar inspecções regulares e 
aleatórias.

O Grupo de Voluntários do IAM, que integra mais de 140 membros, manteve a iniciativa de desenvolver o espírito de 
fraternidade e entreajuda, através da “Acção de Caridade Comunitária”, para prestar um salutar contributo para a sociedade, 
apoiando doentes crónicos, idosos solitários, deficientes e famílias mais fragilizadas.  

Em suma, a esmagadora maioria do trabalho do IAM referente ao ano 2020 decorreu sem sobressaltos e chegou a 
bom porto de acordo com o plano que houvera traçado, graças ao esforço de todo o seu pessoal, ao qual o Conselho de 
Administração para os Assuntos Municipais não pode deixar de manifestar os seus sinceros agradecimentos. Perspectivando o 
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, prontidão para enfrentar pressões e melhoria 
contínua, no sentido de prestar à população em geral serviços municipais com alta eficiência e elevada qualidade. 

O Presidente do Conselho de Administração
para os Assuntos Municipais

     

 José Tavares
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Aperfeiçoamento contínuo dos serviços externos em 
articulação com as medidas de prevenção de epidemia do 
Governo

Elevação da eficácia da cooperação interdepartamental e 
fiscalização da eficácia dos serviços e do seu funcionamento 

Obtenção da certificação internacional e Reforço da 
fiscalização de qualidade

Optimização dos Serviços Externos e 
Melhoria da Qualidade dos Serviços1
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Com vista a concretizar o conceito de governação do Governo da RAEM, o IAM 
continua a expandir o governo electrónico e a aperfeiçoar os serviços integrados, a 
promover activamente o desenvolvimento de serviços diversificados, e a reforçar 
a comunicação e a coordenação interdepartamental, de modo a promover o 
desenvolvimento dos serviços nos pontos de serviço externos e melhorar o desempenho. 
Além disso, através do aperfeiçoamento do mecanismo de fiscalização, da optimização 
dos procedimentos de trabalho, da obtenção do reconhecimento da Carta de Qualidade 
e da certificação internacional de qualidade, entre outras formas, melhora e eleva de 
forma constante o nível dos seus serviços.

Optimização dos Serviços Externos e 
Melhoria da Qualidade dos Serviços1

Aperfeiçoamento contínuo dos serviços externos em articulação com as 
medidas de prevenção de epidemia do Governo

Poupança de balcões e de recursos humanos e Estudo do alargamento da cobertura do “IAM 
em Contacto”

Em sintonia com o serviço de “Balcão Único”, na sequência 
do sucesso da implementação do serviço de “Balcão Único” pelos 
Centros de Prestação de Serviços ao Público, que prestam 144 serviços 
municipais e interdepartamentais, o IAM continua a organizar e 
optimizar o procedimento de prestação de serviços, a reforçar a formação 
profissional do pessoal nas diversas áreas e, no corrente ano, irá estender 
o serviço municipal de “Balcão Único” ao Centro de Serviços do 
IAM, através da remodelação da zona de prestação de serviços, com 
a simplificação dos actuais 14 balcões de atendimento e os serviços 

Balcão do Serviço “Balcão Único”

Apoio aos trabalhos de prevenção da epidemia e Distribuição de cartões de consumo

Tendo em conta as medidas de prevenção contra a pneumonia 
do novo tipo de coronavírus tomadas pelo Governo da RAEM, o IAM 
destacou pessoal diariamente, durante 16 horas, em Janeiro e final de 
Fevereiro, para prestar apoio nos trabalhos da linha aberta do Centro de 
Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus de Pac On. 
Durante esse período, foram recebidos mais de 100 sugestões e consultas 
sobre assuntos municipais. Tendo em conta o alívio da situação epidémica 
em Macau, a linha aberta para atendimento das consultas no âmbito do 
IAM e os respectivos trabalhos de apresentação foram transferidos para 
o Centro de Gestão e Coordenação de Opiniões, para acompanhamento. 
Ao mesmo tempo, para dar resposta eficaz à epidemia, foram afixadas 
orientações de prevenção em todos os postos de atendimento ao público e 
aplicadas medidas de prevenção, incluindo o controlo do fluxo de pessoas 
e a regulamentação do acesso aos postos de atendimento, devendo 
os cidadãos e trabalhadores cumprir as instruções e adoptar medidas 
individuais de prevenção da epidemia (com máscara, declaração de saúde 
e medição de temperatura corporal), a fim de aumentar a consciência da 
população e dos trabalhadores sobre a prevenção da epidemia e garantir 
a segurança, foram instalados equipamentos de prevenção contra a epidemia (quarto de isolamento, painel de separação) e 
providenciados equipamentos e materiais suficientes para os trabalhadores. A par disso, em articulação com a atribuição do 
subsídio provisório de consumo aos residentes pelo Governo da RAEM, foram concluídas duas fases do trabalho de apoio 
ao registo, distribuição e carregamento de valor nos cartões de consumo electrónicos, tendo sido emitidos, nos postos de 
atendimento, cerca de 45.000 cartões, e mais de 50.000 cartões foram sujeitos ao carregamento de valor.

Distribuição de Cartões de Consumo (Centro de 
Serviços da RAEM)
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Em 2019, o IAM lançou a plataforma de apresentação imediata 
de opiniões “IAM em Contacto”, para os cidadãos apresentarem as suas 
opiniões sobre 19 serviços municipais. Com o objectivo de alargar a 
cobertura dos serviços do “IAM em Contacto”, especialmente os itens de 
interesse para a vida da população, será estudada este ano a viabilidade 
da inserção de outros âmbitos no “IAM em Contacto”, impulsionando a 
sua função em termos de serviços diversificados. O “IAM em Contacto” 
adiciona este ano a função de pontuação de casos, que permite aos 
cidadãos avaliar os serviços prestados pelas entidades executantes. 
Relativamente aos casos de 19 serviços municipais do corrente ano, a 
maioria dos inquiridos atribuiu uma classificação “satisfaz” ou superior.

Em 2020, o “IAM em Contacto” recebeu, no total, 11.454 
casos, com mais de 96% dos casos recebidos a obterem uma resposta 
preliminar dentro de 24 horas, sendo que mais de 91% dos casos 
puderam ser concluídos no prazo de sete dias após a sua criação. Para 
os casos que não reuniam condições para tal, foi apresentado também o 
prazo previsto para a sua conclusão. (“IAM em Contacto”)

de “Agência Única” prestados por 15 trabalhadores, nas três zonas de serviço originais, que passam para sete balcões e oito 
trabalhadores, bem como a prestação de todos os serviços municipais por “Balcão Único”, o que permite uma poupança 
significativa de até 50% dos balcões e dos recursos humanos, economizando e racionalizando ainda mais os recursos.

Reunião de Intercâmbio de Trabalho do “IAM em 
Contacto”

Aperfeiçoamento do mecanismo de fiscalização das instalações municipais e Promoção da 
aplicação de fiscalização electrónica

Este Instituto procedeu à notificação de reparação unificada e 
acompanhamento e manutenção das instalações municipais públicas, 
através do “Sistema de Identificação de Problemas” e utilizou a 
fiscalização electrónica para mostrar, de forma imediata e gráfica, os 
locais onde se registaram os problemas e o estado dos danos, para 
permitir que as subunidades de reparação distribuíssem com mais 
precisão os trabalhos e melhorassem a eficiência da execução. Ao 
mesmo tempo, inspeccionou as instalações públicas sob a sua gestão, 
incluindo 182 sanitários públicos, 59 passagens superiores para peões 
e túneis e continuou a fiscalizar os 152 parques e zonas de lazer, tendo 
apreciado, no ano em causa, 3.418 casos. Por outro lado, a partir de 
28 de Maio, verificou, nos espaços públicos de Macau, 2.194 casos 
relativos a instalações e equipamentos municipais, higiene ambiental, 
espaços verdes, vendilhões e mercados municipais e instalações culturais 
e recreativas, tendo comunicado os mesmos às respectivas subunidades 
de gestão, e fiscalizou periodicamente os trabalhos de acompanhamento 
e melhoramento. Além disso, em articulação com o desenvolvimento 
do governo electrónico, concluiu a optimização do “Sistema de 
Identificação de Problemas”, tendo acrescentado novas funções, como 
o registo correlacionado do número da instalação, a avaliação da 
qualidade dos casos e a “Carta de Qualidade”, e a ligação automática 
com o sistema de reparação das subunidades de obras. Ao mesmo 
tempo, promoveu activamente a utilização do “Sistema Electrónico 
de Inspecção das Instalações Municipais para Fins de Lazer”, que 
permite que, através dos esforços e coordenação conjuntos de todas as 
subunidades, os problemas com parques e instalações e equipamentos 
de lazer possam ser detectados o mais cedo possível e acompanhados e 
reparados de forma eficaz, de modo a elevar a qualidade de gestão das 
respectivas instalações municipais.

Inspecção das Instalações Municipais para Fins de 
Lazer
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Linha de Atendimento

Reunião dos Conselhos Consult ivos de Serviços 
Comunitários

Reforço da rede de serviços comunitários e Alargamento dos serviços diversificados

No âmbito da promoção das acções de consulta junto dos bairros comunitários, reforçou activamente a interacção e 
ligação entre os Centros de Prestação de Serviços ao Público e os Conselhos Consultivos de Serviços Comunitários, de modo 
a consolidar as relações com as organizações consultivas dos bairros comunitários, as associações de moradores e outras 
associações e promover activamente as acções relativas aos serviços comunitários. Os trabalhadores dos Centros de Prestação 
de Serviços ao Público das diversas zonas, para além de tratarem dos serviços municipais e interdepartamentais em “Balcão 
Único”, ainda receberam as opiniões e queixas dos cidadãos e prestaram apoio aos cidadãos na utilização dos quiosques 
multi-aplicações, mensalmente, através de telefone ou deslocando-se em visita às associações das diversas zonas, a fim de 
recolher as opiniões das associações e dos cidadãos de forma mais directa, bem como, por iniciativa própria, inspeccionaram 
as instalações públicas e os pontos negros de higiene na Península de Macau e nas Ilhas, apresentando as suas opiniões às 
entidades competentes. No corrente ano, o número de contactos, via telefone, feitos pelos Centros de Prestação de Serviços ao 
Público e respectivos postos com as associações ascendeu a 982, o de 
visitas às associações, a 108, o de inspecções aos bairros comunitários, 
a 109, e o de opiniões recebidas, a 230. Na área da coordenação 
dos trabalhos dos Conselhos Consultivos de Serviços Comunitários 
das diversas zonas, os Centros de Prestação de Serviços ao Público 
proporcionaram apoio à realização de reuniões e estudos temáticos, 
para que os Conselhos Consultivos de Serviços Comunitários das 
diversas zonas pudessem concluir a sua missão com sucesso. Com 
a entrada em funcionamento da página electrónica dos Conselhos 
Consultivos de Serviços Comunitários, procedeu-se à respectiva 
divulgação e promoção, através da conta WeChat, página electrónica, 
monitor e aplicação de telemóvel do IAM.

Relativamente ao Centro de Gestão e Coordenação de Opiniões, 
em 2020, o IAM recebeu 51.889 chamadas telefónicas, tendo como 
objectivo principal a apresentação de opiniões e a consulta dos 
serviços do IAM, e recebeu também, através do Sistema de Gestão de 
Opiniões, um total de 24.191 casos. Para além dos primeiros três dias 
do Ano Novo Lunar, a “Linha do Cidadão” e a “Linha da Segurança 

Em 2020, 901.497 cidadãos dirigiram-se ao Centro de Serviços 
da RAEM, tendo o número de serviços prestados atingido os 677.407, 
e o número de atendimentos via telefone, os 18.420. Um total de 
338.509 cidadãos dirigiu-se ao Centro de Serviços da RAEM das Ilhas, 
tendo o número de serviços prestados ascendido a 277.704, com 777.6 
das consultas a serem efectuadas por telefone. O Centro de Serviços 
acolheu 65.016 pessoas, tendo o número de serviços municipais 
prestados sido de 108.344, com 8.493 consultas de cidadãos atendidas, 
no local, enquanto os Centros de Prestação de Serviços ao Público 
e os postos acolheram 129.854 pessoas, tendo o número de serviços 
municipais prestados atingido os 144.590, com 32.348 consultas 
de cidadãos atendidas. Os trabalhadores dos pontos de prestação 
de serviços ajudaram os cidadãos a tratar de serviços nas máquinas 
de serviços de auto-atendimento e na Internet, e apresentaram aos 
cidadãos a conta única de acesso comum aos serviços públicos da 
RAEM, ajudando-os na abertura de conta e na utilização desta para 
tratar de vários serviços governamentais.

Alimentar” funcionaram, todos os dias, durante as horas de expediente, prestaram serviços de consulta, marcação prévia e recepção 
de opiniões e, simultaneamente, dentro das horas de expediente do Centro, este atendeu as chamadas da “Linha Aberta para o 
Tratamento de Cadáveres de Animais” e da “Linha Aberta para Reparação Urgente”, com vista a prestar apoio às subunidades 
no tratamento de casos urgentes e assim elevar a eficácia do tratamento dos casos por parte das subunidades competentes. Além 
disso, entrou em funcionamento, na primeira segunda-feira útil de cada mês, a “Linha aberta do Conselho Consultivo e do 
Conselho de Administração”, cabendo aos membros do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais e do Conselho 
Consultivo para os Assuntos Municipais ouvir directamente as opiniões e solicitações da população. Foram enviadas também 
205.099 mensagens municipais por SMS, e-mail e fax, tendo sido divulgados, de forma activa, junto dos cidadãos, diversas 
actividades, a renovação de licenças de cão, lembretes para vacinação anti-rábica, exame de avaliação para dispensa do uso de 
açaime, informação sobre educação cívica, questionários e lembretes de serviço social, e emitidos avisos de segurança pública a 
titulares de reclamos e tabuletas permanentes, aquando da emissão de sinal de tufão pela Direcção dos Serviços Meteorológicos e 
Geofísicos.
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Na área do estudo da prestação de serviços interdepartamentais, com vista a aumentar a eficácia de funcionamento 
dos diversos pontos de prestação de serviços externos, através do estudo de viabilidade da orientação do procedimento e 
funcionamento dos serviços interdepartamentais, o IAM tem prestado mais serviços diversificados. No corrente ano, concluiu 
estudos de três itens de serviços prestados pelo Centro de Serviços da RAEM, pelo Centro de Serviços da RAEM das Ilhas 
e pelos Centros de Prestação de Serviços ao Público, em representação do Fundo de Segurança Social, tais como subsídio 
de desemprego, prova de vida, conta única de acesso comum aos serviços públicos da RAEM (entidades), entre os quais 
concretizou no corrente ano os serviços de agência do subsídio de desemprego e conta única de acesso comum aos serviços 
públicos da RAEM (entidades), fazendo com que os serviços de agência prestados por este Instituto aumentassem para 161 
itens, que envolvem assuntos de tráfego, de obras públicas económicos e comerciais, de âmbito laboral e relativos ao emprego, 
de aposentação e de habitação, entre outros, facilitando o tratamento de serviços por parte dos cidadãos e economizando 
recursos. Ao mesmo tempo, através da cooperação com os diversos serviços públicos, foram organizadas acções de formação 
interdepartamentais diversificadas, para reforçar os conhecimentos profissionais dos trabalhadores dos Centros, de modo a 
elevar e eficácia e qualidade dos serviços.

A fim de acompanhar os trabalhos relativos ao Regime de Avaliação do Desempenho dos Serviços e Organizações 
Públicos, prestou apoio às subunidades deste Instituto, de acordo com o Regime de Avaliação do Desempenho dos Serviços e 
Organizações Públicas, na definição de planos de trabalho e do mecanismo de auto-avaliação, definição e execução do plano de 
auto-avaliação do desempenho. Procedeu à discussão e revisão de trabalhos de serviços de qualidade e de âmbitos específicos 
de trabalho, tendo já apresentado à Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos e do Desempenho Organizacional os dados 
necessários para iniciar a avaliação dos respectivos regimes de avaliação.

Em 2020, quanto a 107 indicadores de qualidade de serviços externos, 220 indicadores de qualidade de serviços 
administrativos internos e 5 indicadores de qualidade de serviços internos, estes 332 indicadores de qualidade alcançaram 
os padrões e conseguiram o reconhecimento. O IAM 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.

Acompanhamento dos trabalhos relativos ao Regime de Avaliação do Desempenho dos Serviços 
e Organizações Públicos e Obtenção do reconhecimento da Carta de Qualidade

Visando a implementação e o desenvolvimento activo dos procedimentos electrónicos e da modernização administrativa, 
o IAM realizou a investigação e estudo de 11 itens de serviços municipais (num total de 23 subitens) e respectivos trabalhos 
do “Plano Promocional do Governo Inteligente e Serviço de Balcão Único”, electronização da Base de dados respeitantes 
ao funcionamento e competência dos respectivos departamentos 
e subunidades, optimização do sistema de gestão de formalidades 
administrativas de serviços externos, investigação e estudo de simplificação 
e electronização do Licenciamento para a Afixação Permanente de 
Reclamos e Tabuletas - Requerimento pela 1.ª vez e da Licença de 
pejamento de carácter e Andaimes - Renovação, trabalhos de optimização 
de documentos interdepartamentais, como Certificado de Associação da 
DSI, estudo de viabilidade de simplificação e optimização de procedimento 
administrativo de serviços públicos, actualização e optimização de página 
electrónica (nas versões de desktop e para telemóvel) deste Instituto, estudo 
de desenvolvimento de funções de autoconsulta e de atendimento ao cliente 
através de plataforma online “iChat”. Concluiu ainda a instalação de uma 
Zona de Serviços Automáticos 24 horas nas Ilhas e preparou os trabalhos 
da sua abertura ao público.

Promoção do governo electrónico e Optimização dos procedimentos administrativos

Reunião de Trabalho do “Plano Promocional do 
Governo Inteligente e Serviço de Balcão Único”

Elevação da eficácia da cooperação interdepartamental e Fiscalização da 
eficácia dos serviços e do seu funcionamento
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Plano de contingência e plano específico 
do mecanismo de prevenção e redução 
de desastres

Criação de mecanismo de prevenção e redução de desastres

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

Sendo um dos membros da estrutura de protecção civil do Governo da RAEM, 
o IAM tem a responsabilidade de colaborar com as respectivas políticas e acções do 
Governo. A fim de aperfeiçoar o mecanismo de prevenção e redução de desastres, 
ajudou a elaborar o plano de contingência e o projecto específico do mecanismo 
de prevenção e redução de desastres deste Instituto, realizou testes de eficácia e 
revisou os respectivos relatórios de teste, de modo a optimizar de forma constante o 
mecanismo geral. Com vista a fiscalizar o funcionamento eficaz do mecanismo, criou 
um respectivo mecanismo de supervisão. Antes da passagem de tufão, o pessoal do 
IAM inspeccionou aleatoriamente os estabelecimentos, instalações e equipamentos 
sob a sua gestão, para garantir que os diversos departamentos executassem os planos 
de emergência e planos específicos, e que entregassem relatórios e acompanhassem os 
trabalhos de reparação e manutenção após o desastre causado pelo tufão.

Em 2020, o IAM realizou 52 planos de actividades, supervisionou regularmente, através do “Sistema de Gestão 
dos Planos”, o seu progresso mensal, entretanto desenvolvido por parte de 12 Departamentos e Divisões directamente 
subordinadas. Ao mesmo tempo, elaborou, bimestralmente, o Relatório de Execução do Plano de Actividades, concluindo, no 
total, seis Relatórios, que serviram de apoio ao Conselho Consultivo, sobre o ponto da situação dos planos de actividades, taxa 
de execução, orçamento e despesas efectuadas, para efeitos de controlo eficaz dos serviços que presta.

Inquérito sobre o grau de satisfação da prestação de 
serviços públicos externos 

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 IAM alcançaram, analisá-los de forma objectiva e 
conhecer a opinião dos cidadãos, teve lugar um “Inquérito Geral sobre o 
Grau de Satisfação dos Cidadãosno Ano 2020”. 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.

Neste ano, procedeu-se a mais de 20 investigações, estudos 
e relatórios, incluindo PPT do resultado do inquérito sobre o grau 
de satisfação dos utentes do grupo de desenvolvimento de gestão 
e qualidade de certificados ISO, PPT do resultado do inquérito de 
conhecimentos relativos à conservação ambiental do IAM, relatório 
da investigação da higiene ambiental dos sanitários públicos, relatório 
sobre o grau de satisfação da gestão prestada pelo Departamento de 
Zonas Verdes e Jardins nos jardins e espaços verdes do IAM, relatório 
do inquérito sobre o sistema de gestão de armazéns da Divisão de 
Património e Aprovisionamento, relatório sobre o grau de satisfação 
da fiscalização e controlo dos mercados prestados pela Divisão de 
Mercados, relatório sobre o grau de satisfação dos serviços da Divisão 
de Licenciamento Administrativo, relatório sobre o grau de satisfação 
da fiscalização e controlo dos vendilhões prestados pela Divisão de Vendilhões, inquérito do serviço de análise da água 
prestado pela Divisão de Edificações, relatório final do inquérito sobre o grau de satisfação dos serviços administrativos 
internos, relatório final do inquérito sobre o grau de satisfação dos serviços administrativos externos, relatório do fluxo da 
página electrónica do IAM e melhoramento de acompanhamento, relatório do resultado de amostras recolhidas dos cemitérios 
públicos, PPT da ronda de fiscalização da segurança ocupacional, comparação de fluxos no Mercado Vermelho, Mercado de S. 
Domingos e Mercado do Patane, plano de emergência e plano específico do mecanismo de prevenção e redução de desastres do 
IAM de 2020, Relatório de Actividades do Ano 2019 do IAM.
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Fiscalização das Diligências Externas

Obtenção da certificação internacional e Reforço da fiscalização de qualidade

Reunião do Grupo de Trabalho sobre a Gestão da Segurança e 
Saúde Ocupacional

Optimização do mecanismo de inspecção de diligências externas e Promoção da gestão 
electrónica de dados

Certificação internacional ISO

O Grupo de Controlo de Diligências Externas efectuou inspecções 
a um total de 5.621 trabalhadores, 1.942 equipas de trabalho e a 1.799 
locais. De acordo com a Orientação de Fiscalização dos Departamentos 
de Diligências Externas do IAM, continuou a aprofundar e aperfeiçoar a 
fiscalização das diligências externas, reforçar a transparência de gestão 
de diligências externas, e promover o funcionamento do mecansmo de 
fiscalização de diligências externas. Além disso, continuou a realizar a 
inspecção aleatória de veículos, através do sistema GPS, para informar 
atempadamente, à entidade administrativa, os problemas encontrados, 
para acompanhamento. Além disso, através da aplicação móvel(app) 
do dispositivo que tem possibilitado o rastreamento em tempo real, 
a reprodução dos seus trajectos, e análise das rotas dos veículos, 
permitindo recolher dados sobre horas, frequência de utilização, rota e 
tempo de estacionamento dos veículos, foi possível controlar a taxa de 
utilização e o estado de execução da declaração de diligências externas 
de diversas entidades.

Este Instituto continuou a optimizar os trabalhos de certificação do sistema de gestão internacional. Em 2019, 
desenvolveu os trabalhos preparativos de tranformação de OHSAS18001:2007 em ISO45001:2018, passou os três âmbitos 
que tinham obtido a certificação OHSAS18001 para a nova versão de certificação, e concluiu, em 2020, os trabalhos de 
certificação ISO45001:2018. Ao mesmo tempo, realizou reuniões de avaliação de gestão para as subunidades de certificação, 
apreciação interna e apreciação in loco. No corrente ano, foram concluídos mais de 18 planos de melhoria da gestão de 
qualidade e quatro objectivos de gestão ambiental, com vista a melhorar a gestão de qualidade e obter uma melhoria contínua. 
Além disso, continuou a prestar apoio às subunidades que obtiveram certificação para que passassem na avaliação de 
fiscalização e na avaliação de renovação de certificado e, até ao momento, 16 âmbitos obtiveram a certificação de gestão de 
qualidade ISO9001:2015, cinco âmbitos obtiveram a certificação de gestão ambiental ISO14001:2015, três âmbitos obtiveram 
a certificação de gestão da segurança e saúde ocupacional ISO 45001:2018 e um âmbito obteve certificação de gestão da 
segurança da informação ISO 27001:2013.

No que concerne aos trabalhos de promoção, a “Plataforma 
de Protecção Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho” 
do IAM divulgou, regularmente, a todos os trabalhadores do 
IAM, informações relativas à protecção ambiental e segurança e 
saúde no trabalho, para reforçar a consciência dos trabalhadores 
sobre a importância da protecção ambiental e da segurança e 
saúde ocupacional. Em 2020, divulgou mais de 35 textos a este 
respeito, que, no total, atingiram 28.076 visualizações.

Realizou no corrente ano a reunião do Grupo de Trabalho 
sobre a Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional, na qual 
estiveram presentes os membros do Conselho de Administração, 
as chefias das respectivas subunidades que obtiveram o 
certificado de segurança e saúde ocupacional e os representantes 
dos trabalhadores da linha de frente. Através das reuniões, 
as subunidades apresentaram e reviram o funcionamento e o 
desempenho do actual sistema de gestão da segurança e saúde
ocupacional, e os representantes dos trabalhadores também 
transmitiram as solicitações dos trabalhadores ao Conselho de Administração. Por outro lado, para reforçar a consciência do 
pessoal do IAM sobre a segurança e saúde ocupacional, realizou com as respectivas subunidades mais de 1.400 inspecções e 
inspecções aleatórias sobre a segurança e saúde ocupacional, a fim de conhecer a situação real dos trabalhos e as dificuldades 
encontradas pelos trabalhadores da linha da frente, tendo reportado ao pessoal da administração e procedido ao acompanhamento.
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Coordenação com os trabalhos de prevenção e combate 
à epidemia para promover a divulgação e educação

Criação da plataforma de comunicação para construir 
uma sociedade harmoniosa

Organização de actividades culturais e recreativas para 
criar uma atmosfera festiva 

Divulgação da Educação Cívica e Valorização do espírito 
de amar a Pátria

2 Actividades Culturais e Recreativas
e Educação Cívica





17

2
Devido à epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus, foram 

efectuados trabalhos de combate à epidemia, incluindo a produção de sete 
tipos de infografia em três línguas (chinês, português e inglês), para exibir nas 
redes sociais electrónicas e na Rede sobre Informações de Formação Cívica, 
procurando divulgar junto da população o empenho conjunto na luta contra 
a epidemia. Por outro lado, foram elaborados seis álbuns para colorir sobre o 
tema “Combate à epidemia”, que se encontram disponíveis nas diversas redes 
sociais e na Rede sobre Informações de Formação Cívica deste Instituto. 
Foram publicados panfletos temáticos, em diversas línguas, sobre o combate 
à epidemia, tendo sido distribuídos durante várias actividades ou enviados 
para as respectivas associações, para serem entregues aos trabalhadores não 
residentes. Este Instituto ainda produziu seis curtas-metragens publicitárias 
sobre o mesmo tema, com legendas em chinês, português, indonésio, 
vietnamita e inglês, para exibi-los nas redes sociais electrónicas e na Rede 
sobre Informações de Formação Cívica. Foram organizadas actividades 
de divulgação nos diferentes bairros comunitários, bem como actividades 
de educação cívica em conjunto com as associações de trabalhadores não 
residentes, a fim de intensificar a divulgação das informações sobre o tema 
“Vamos todos combater a epidemia”.

O IAM continua a realizar o “Colóquio sobre Assuntos Comunitários”, visando trocar opiniões com os residentes e 
as associações, a alargar os canais de comunicação com o público, a aumentar a participação dos residentes nos assuntos 
comunitários, a promover a interacção entre o IAM e os bairros comunitários. Em 2020, foram realizadas seis sessões dos 
“Colóquio sobre Assuntos Comunitários”. Além disso, as chefias e os nossos trabalhadores também tomam a iniciativa de 
fazer visitas aos organismos associativos, para se inteirarem da situação da vida da população das diversas zonas, recolhendo 
opiniões dos cidadãos e melhorando, em tempo oportuno, as diversas instalações, a fim de responder às necessidades sociais.

Desinfestação Domiciliária de “Vamos todos 
combater a epidemia”

O IAM continua a esforçar-se, através de diversos meios e formas, por tomar 
melhor conhecimento das situações que preocupam a população nos bairros 
comunitários, auscultar as suas exigências e intensificar a comunicação e a 
interacção com todos os sectores sociais. Este Instituto ainda aplica as informações 
sobre a educação cívica na vida quotidiana da população, incentivando o público a 
participar activamente nos assuntos públicos comunitários, e organizando diversas 
actividades, com vista a elevar a qualidade de vida da população e enriquecer a 
sua vida extracurricular, tudo isso contribuindo para construir uma comunidade 
harmoniosa.

Actividades Culturais e Recreativas 
e Educação Cívica

Coordenação com os trabalhos de prevenção e combate à epidemia para 
promover a divulgação e educação

Criação da plataforma de comunicação para construir uma sociedade 
harmoniosa

Criação da plataforma de comunicação regular
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O IAM continua a atribuir subsídios, prestar auxílio não financeiro, e ceder espaços para a realização de actividades e 
equipamentos de apoio logístico a associações e organizações para organizarem actividades culturais, recreativas e desportivas 
sem fins lucrativos, a fim de impulsionar e apoiar na promoção da harmonia comunitária. Além disso, através da comunicação 
com as assembleias de condóminos, este Instituto realiza exposições nos edifícios habitacionais, a fim de transmitir mensagens 
sobre a vida quotidiana e de ajuda mútua entre vizinhos aos edifícios privados, servindo para promover a harmonia entre 
vizinhos. Em paralelo, o IAM também realizou a “Competição recreativa entre comissões de condóminos”. Esta iniciativa 
contou com a participação de alunos locais do primeiro e ao sexto anos, transmitindo-lhes desde cedo conhecimentos sobre 
educação cívica e ajuda mútua entre vizinhos, de modo a favorecer a criação de um espírito de solidariedade na comunidade.

Com o intuito de disponibilizar aos residentes das diversas zonas de Macau instalações comunitárias de lazer e uma vida 
rica em tempos livres, este Instituto continua a optimizar os centros de actividades das diversas zonas e a organizar diferentes 
cursos recreativos. No ano corrente, foi criado o Centro de Actividades de Ká Hó, em Coloane, que presta serviços em 
conformidade com as características ambientais da zona, proporcionando aos moradores das redondezas um estabelecimento 
coberto e acolhedor para actividades de lazer.

“Colóquio sobre Assuntos Comunitários” Visita das chefias às Associações Cívicas-Visita à 
Associação dos Embaixadores Juvenis para a Divulgação 
da Lei Básica de Macau

“Espírito de Boa Vizinhança Happy Day”

Apoio às comunidades da sociedade e Promoção do espírito de boa vizinhança
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Organização de actividades culturais e recreativas para criar uma 
atmosfera festiva

Divulgação da Educação Cívica e Valorização do espírito de amar a 
Pátria

Em 2020, na sequência do impacto da pneumonia causada pelo 
novo tipo de coronavírus, e com vista a seguir as políticas de combate 
à epidemia lançadas pelo Governo da RAEM, este Instituo cancelou 
diversas actividades, incluindo o “Troféu IAM do Ano Novo Lunar”, 
a “Competição recreativa entre comissões de condóminos”, o “Dia de 
confraternização entre vizinhos”, alguns cursos recreativos e diversas 
sessões dos Colóquios sobre assuntos comunitários, bem como 
encerrou temporariamente instalações recreativas, como campos 
livres, entre outros. Posteriormente, na segunda metade do ano, tendo 
em vista o alívio da epidemia, o IAM decidiu retomar a operação 
de alguns itens, sob as instruções relativas ao combate à epidemia, 
promulgadas pelo Governo.

O IAM promove, de forma activa, a integração entre as actividades culturais e a vida comunitária, impulsionando a 
atmosfera e popularidade da cultura comunitária através da realização e organização de actividades diversas. Este Instituto 
dedica-se a alargar os canais de comunicação com os residentes, divulgar o espírito do auxílio mútuo comunitário e da boa 
vizinhança, encorajar os residentes a participar activamente nos assuntos municipais e reforçar a coesão da comunidade. 
Ademais, o IAM continua a envidar esforços na educação focada em elevar a consciência cívica do público e o espírito 
fundamental de “Amar a Pátria e Macau”.

A fim de promover o desenvolvimento da educação cívica em 
Macau, o IAM, através da Galeria Comemorativa da Lei Básica de 
Macau, do “Parque de Esculturas Étnicas Chinesas” e da visita guiada 
“Conhecer Macau-Uma Passeata pelas Ruas de Macau”, procura 
aprofundar os conhecimentos dos cidadãos sobre os bairros onde 
vivem, e reforçar o seu sentido de reconhecimento a Macau e à Pátria, 
bem como o seu sentimento de pertença e o espírito de “Amar a Pátria 
e Macau”. Sob o tema “Princípios de Vida com Cortesia”, de modo 
gradual, ajuda os cidadãos a cultivar uma vida com cortesia. Este 
Instituto ainda dá continuidade à educação cívica na comunidade e 
às acções de solidariedade, através de “A Família do Bom Cidadão” 
e do Grupo de Voluntários do IAM. Em 2020, foram realizadas 231 
actividades de 31 itens, que contaram com 209.793 participantes. Os 
Serviços do IAM, co-organizaram e colaboraram com associações 
e outros Serviços Públicos, para realizarem 74 actividades de 25 
itens, que contaram com a participação de 16.536 pessoas. No que 
diz respeito ao número de utentes das instalações de educação cívica 
(incluindo a Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau, o “Parque de Esculturas Étnicas Chinesas”, o “Centro de 
Recursos de Educação Cívica” e o “Quiosque de Educação Cívica”), foram registados 90.914 utentes, no total.

Para reforçar a promoção da integração da cultura recreativa na 
vida comunitária, bem como para fortelecer a atmosfera festiva e o 
sentimento de harmonia na comunidade, o IAM realizou uma série 
de actividades culturais, recreativas e festivas. Ao mesmo tempo, com vista a enriquecer a vida de lazer da população, este 
Instituto continuou a organizar cursos recreativos adequados a diferentes faixas etárias nos centros de actividades das diversas 
zonas, proporcionando à população uma vida brilhante e colorida.

Cursos recreativos - Curso de Tabata

Visitas guiadas e actividades educativas da Galeria 
Comemorativa da Lei Básica de Macau
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“Princípios de Vida com Cortesia” - Dia de Competição 
Desportiva para Alunos do Ensino Superior de Macau 

No intuito de pôr em prática o espírito da boa cortesia e dos bons 
actos cívicos na nossa vida quotidiana, este Instituto realizou 21 sessões 
de actividades temáticas sobre os “Princípios de vida com cortesia”, 
entre as quais, “Feliz Ano do Rato-Celebração da vida em cortesia em 
2020”, “Princípios de Vida com Cortesia-Dia de Competição Desportiva 
para Alunos do Ensino Superior de Macau”, Concurso de debate para 
Instituições de Ensino Superior sob o tema “Princípios de Vida com 
Cortesia (Respeito mútuo)” e “Campismo no Verão sobre Formação Cívica /
Campismo no Verão sobre Formação Cívica-Grupo de crianças e pais”. 
Ao todo, esses eventos contaram com a participação de 6.823 pessoas. 
Além disso, este Instituto ainda cooperou com o Centro de Educação 
Cívica das Associações dos Moradores, para organizar uma série de 
actividades, concebida em torno da noção “Entrar na comunidade de 
forma diversificada e activa”, cujo foco é sempre “Seja afável e Participe 
nos assuntos comunitários” dos “Princípios de Vida com Cortesia”. Foram 
adicionados conteúdos como conhecimentos sobre os diferentes temas de 
educação cívica. Ainda foram divulgados conhecimentos sobre diferentes 
temas abrangidos pela Educação Cívica, tendo por objectivo difundir 
junto do público os valores positivos do bom civismo,contribuindo para 
construir uma sociedade harmoniosa, bem como para elevar a qualidade da 
cidadania dos grupos de trabalhadores não-residentes.   

Este Instituto continua a valorizar entre o público o espírito de “Amar 
a Pátria e Macau”, através da Galeria Comemorativa da Lei Básica de 
Macau, do Parque de Esculturas Étnicas Chinesas e das visitas guiadas 
educativas “Conhecer Macau- Uma Passeata pelas Ruas de Macau”, bem 
como das respectivas actividades. Em 2020, foram realizadas 193 sessões 
dessas actividades, que contaram com a participação de 168.115 pessoas.

“Conhecer Macau - Uma Passeata pelas Ruas de Macau” é composta 
por 19 itinerários com temas diferentes, que combinam acontecimentos 
importantes da história, a vida de pessoas eminentes de Macau, bem 
como a ligação com a Pátria e elementos culturais locais específicos, 
permitindo aos residentes aprofundar os seus conhecimentos sobre Macau 
e a comunidade em que vivem. Neste ano, foi realizada uma série das 
actividades, como visitas educativas, formação de guias, Concurso de 
“Caligrafia dos Jovens Estudantes”, bem como a cerimónia de atribuição 
de prémios e exposição de obras, entre outras.

A Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau, como uma 
segunda sala de aulas, dispõe de diversas zonas para introdução sobre 
as Relações entre a “Constituição” e a “Lei Básica de Macau”, a zona 
de exibição do hino, emblema e bandeira nacional, bem como a zona 
exclusiva de educação interactiva. Foram disponibilizados três tipos de 
serviço de visita guiada, sendo eles a visita guiada para o público, visita 
guiada exclusiva e visita guiada com máquina, respectivamente. Com a 
finalidade de reforçar os conhecimentos dos residentes sobre a Galeria, foi 
organizado o “Dia de divulgação da Galeria Comemorativa da Lei Básica 
de Macau” em 2020. Ademais, ainda foi organizado o Jogo de perguntas e 
respostas online “Amar a Pátria, Amar Macau”, e Exposições dos trabalhos 
do Concurso para Crianças de Desenhos Coloridos e Criativos sob o tema 
Relações entre a “Constituição” e a “Lei Básica de Macau” do ano 2019 
e Concurso para Crianças de Desenhos Coloridos e Criativos sob o tema 
Relações entre a “Constituição” e a “Lei Básica de Macau” 2020, entre 
outros. Este Instituto ainda coorganizou actividades de divulgação da 
relação entre a Constituição e a Lei Básica de Macau, através da concessão 
de apoio financeiro.

Transmissão das tradições e etiqueta chinesas

Valorização do espírito de “Amar a Pátria e Macau”

“Conhecer Macau-Uma Passeata pelas Ruas de Macau”

Campanha Comunitár ia  das  Relações entre  a 
Constituição e a Lei Básica de Macau (Workshop para 
pais e filhos)
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O Parque de Esculturas Étnicas Chinesas no Jardim Comendador 
Ho Yin é o único parque temático em Macau dedicado às esculturas 
alusivas às etnias da China. Com a exibição de esculturas, imagens e 
artigos relacionados com as 56 etnias, o público pode conhecer mais 
sobre o espírito étnico e as características das etnias. Este Parque de 
esculturas articula-se com o Pavilhão Comemorativo do Regresso de 
Macau à Pátria, localizado no mesmo Jardim, e funcionando também 
em complementaridade com a Galeria Comemorativa da Lei Básica de 
Macau e a Praça Flor de Lótus, nas proximidades, tendo assim todo o 
conjunto sido transformado numa zona educativa sobre as “Relações 
entre a Constituição e a Lei Básica de Macau”, com a valorização do 
espírito das etnias chinesas e o cultivo do conceito “Amar a Pátria e Amar 
Macau”. Com o objectivo de promover as características de diferentes 
etnias, em 2020, foram apresentadas 19 etnias da região Sudoeste da 
China, e também apresentada no Salão de Exposições do Parque de 
Esculturas Étnicas Chinesas a exposição “Paisagens do Sudoeste”. 
Através de objectos expostos, nomeadamente vestuário, ornamentos, 
instrumentos musicais, artigos de uso diário e fotografias, os cidadãos de 
Macau puderam sentir o colorido das etnias da região Sudoeste da China.

O Centro de Recursos de Educação Cívica é uma base importante para a educação cívica na Zona Norte. Registaram-
se 42.814 utentes e ali foram realizadas seis actividades, como visitas guiadas educativas e sessões exclusivas, nomeadamente 
“Associação para a Leitura”, “Concurso de pintura e desenhos sobre educação cívica”, “Estação de educação cívica junto de 
estações de serviço”, “Série de filmes” e “Estação de Diversões para os Cidadãos”, entre outros. As actividades registaram 
a presença de 1.353 participantes e o Centro prestou o serviço de empréstimo de livros. Mais de 806 pessoas mantiveram-
se como titulares do cartão de leitor, e cerca de 19 pessoas trataram do cartão pela primeira vez. Durante o ano inteiro, foram 
registados mais de 188 empréstimos de livros. Com a finalidade de transmitir continuadamente as mensagens de combate à 
epidemia, o centro acima referido colocou os seis álbuns para colorir “Vamos todos combater a epidemia” na recepção da 
entrada, para o levantamento pelos cidadãos. Em relação aos temas desses álbuns para colorir, estavam incluídos a distribuição 
de takeaway, segurança alimentar, desinfestação domiciliária, cuidados com os animais de estimação, não mexer no lixo, 
atenção à saúde pública. Ademais, o Quiosque de Educação Cívica na Praça de Ponte e Horta recebeu mais de 11.803 utentes.

Este Instituto desenvolveu, no decorrer do ano 2020, em conjunto com outras instituições governamentais e associações, 
74 actividades de 25 itens, nomeadamente, “Criamos uma nova imagem dos bairros comunitários”, “Dia de convívio sobre a 
educação cívica de jovens e crianças durante as férias de Verão”, “Dia de Abertura da Sede do Governo”, “Feira Internacional 
de Macau” e “Bazar da Cáritas de Macau”, nas quais participaram 16.536 pessoas.

Base comunitária da educação cívica

Promoção diversificada da educação cívica

Visita ao Salão de Exposições do Parque de Esculturas 
Étnicas Chinesas

Dia de Abertura da Sede do Governo
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Com intuito de reforçar a educação cívica dos trabalhadores não residentes, este Instituto, em cooperação com a 
Associação de Amizade dos Conterrâneos do Vietname em Macau e o Grupo de Concernente Trabalhadores Migrante 
Indonésios Peduli, para realizar actividades de divulgação. Através de curtas-metragens, jogos, espectáculos culturais e 
artísticos e distribuição de panfletos, pretende-se sensibilizar para a importância das informações cívicas, como segurança 
alimentar, manter o ambiente limpo, ser um dono responsável de animais de estimação e tratar adequadamente dos dejectos de 
cão, entre outras. 

No decorrer do ano 2020, foi realizado o concurso de pintura para 
crianças “O Corredor Verde da Margem Sul de Macau no meu coração”. 
Este Instituto ainda desenvolveu diversos projectos de divulgação, a 
saber: “Recolha o seu próprio lixo”, “Sistema Métrico” “Lei de controlo 
sanitário animal”, “Utilize material absorvente e trate adequadamente dos 
excrementos de cão”. 

O Grupo de Voluntários do IAM foi criado há mais de 10 anos, com a 
meta de prestar carinho e apoio às camadas mais vulneráveis de Macau. Até 
ao momento, contam-se 144 membros. Os seus serviços principais incidem, 
sobretudo, na prestação de apoio à reparação de electrodomésticos, 
reparações em residências, visitas e realização de actividades para doentes 
crónicos, idosos que vivem isolados, deficientes mentais, doentes mentais 
em recuperação e famílias carenciadas, entre outros. Em 2020, foram 
realizadas 10 actividades de seis itens, totalizando-se a prestação de 381 
horas de serviços.

“A Família do Bom Cidadão” do IAM dedica-se a apoiar o Instituto, 
essencialmente em actividades de divulgação relacionadas com a educação 
cívica, prestação de serviços comunitários ao público, trabalhos de 
redacção e entrevistas para o “Boletim da Família dos Bons Cidadãos”, 
actividades de divulgação da “Estação de Diversões para os Cidadãos”, 
assim como a prestação de apoio nas diversas actividades alusivas à 
educação cívica. Os “Voluntários da Família do Bom Cidadão” ascenderam 
a 300 e participaram, no ano de 2020, em 11 actividades, prestando 990 
horas de serviços. 

Impulsionamento contínuo da participação nos serviços comunitários

Actividades promocionais da educação cívica (em cooperação com o Grupo de 
Concernente Trabalhadores Migrante Indonésios Peduli)

Concurso de pintura para crianças “O Corredor Verde 
da Margem Sul de Macau no meu coração”

Acção de caridade comunitária do Grupo de Voluntários 
do IAM
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Quantidade do material promocional produzido em 2020

* Devido ao impacto da epidemia de pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, os centro de actividades foram encerrados entre o período de 28 de Janeiro e 1 de Março de 2020
#  O Centro de Actividades de Ká Hó entra em funcionamento experimental a partir de 4 de Setembro de 2020, prestando serviços a 28 de Setembro. 

Número de utilizadores dos centros de actividades em 2020

Centro de Actividades de Ká Hó #
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Subsídios aprovados e concedidos pelo IAM em 2020 (por tipo de actividade)

Exposições e seminários
0,59%

Outros
7,73%

Educação Cívic
9,89%

Actividades promotoras 
de boa vizinhança
1,87%

Actividades recreativas 
e de entretenimento
12,18%

Festividades
4,26%

Gestão de edifícios
12,99%

Instalações culturais e 
recreativas

50,49%



Aperfeiçoamento da fiscalização de segurança alimentar, 
bem como dos trabalhos de prevenção de epidemia 

Reforço da sensibilização educativa e Optimização do 
mecanismo de cooperação

Trabalhos de prevenção e controlo da COVID-19

Aperfeiçoamento do mecanismo de gestão dos mercados 
e vendilhões 

Aperfeiçoamento do controlo veterinário

Elevação da qualidade da análise laboratorial

3 Segurança Alimentar e Inspecção 
Sanitária
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3Para o IAM, a “Prevenção” continuou a construir o objectivo prioritário das acções 
relativas à segurança alimentar. Este ano, o IAM deu importância à execução das 
medidas de prevenção epidémica nos alimentos da cadeia de frio importados, no seu 
ambiente e nos trabalhadores que se dedicam a estas actividades, reforçando, ao mesmo 
tempo, a monitorização activa de segurança alimentar e respectiva aplicação da lei, 
mantendo a linha de despesa na fiscalização dos produtos importados ou em circulação 
no mercado, continuando a fazer intercâmbio com as partes envolvidas e educando-
as através de diferentes meios quanto aos riscos, de modo a aumentar de forma global 
a consciência de autodefesa da sociedade em relação à segurança alimentar. Por outro 
lado, o IAM procedeu, de forma mais rigorosa, à regulamentação atinente à importação 
de produtos alimentares e ao exame dos mesmos, executando de acordo com a lei tarefas 
relativas à área do controlo sanitário e veterinário.

Segurança Alimentar e Inspecção 
Sanitária

Aperfeiçoamento da fiscalização de segurança alimentar bem como dos 
trabalhos de prevenção de epidemia 

Devido ao surto epidémico da COVID - 19, o IAM deu prioridade 
aos trabalhos de prevenção epidémica. Em meados deste ano, foram 
activadas as medidas de prevenção epidémica em articulação com as 
instruções nacionais sobre a prevenção epidémica e em conformidade com 
a avaliação do risco local. Em Agosto, foram reforçados os trabalhos de 
prevenção epidémica nos alimentos da cadeia de frio importados, no seu 
ambiente e nos trabalhadores que se dedicam a estas actividades, incluindo 
o desenvolvimento do “Sistema de Rastreio de Produtos Alimentares da 
Cadeia de Frio”, a realização de testes de ácido nucleico por amostragem 
de produtos alimentares da cadeia de frio e das respectivas embalagens, 
assim como, em mercado abastecedor ou municipal, o cumprimento 
rigoroso das medidas de desinfeção higiénica do ambiente dos locais 
onde são colocados os produtos alimentares da cadeia de frio importados, 
tais como pontes-cais e armazéns, assim como das embalagens dos 
mesmos, o registo de entrada e saída dos trabalhadores, a realização 
do exame de ácido nucleico da COVID-19 junto dos trabalhadores de 
distribuição e abastecimento de produtos da cadeia de frio, e a divulgação 
e sensibilização de segurança alimentar junto de cidadãos e sectores, a 
fim de consolidar a eficácia da prevenção epidémica. Em 2020, já foram 
realizadas 14.000 inspecções de amostras ambientais e alimentares, sendo 
que todas estas deram resultado negativo.

Com o objectivo de reforçar a prevenção e o controlo de epidemia 
entre os diversos serviços, o IAM, em conjunto com os Serviços de Saúde, 
elaborou diferentes planos de contingência para responder a  diferentes 
incidentes imprevistos resultantes da epidemia, manteve uma comunicação 
estreita com os Serviços de Alfândega, de modo a realizar uma boa 
avaliação de riscos na fonte e combater os actos ilícitos que pretendiam 
evitar supervisão e controlo alfandegários, reforçou, recorrendo à 
cooperação regional, a inspecção e limpeza dos produtos importados pelo 
mercado tradicional chinês, e a comunicação de informações relativas à 
prevenção epidémica, no sentido de assegurar o fornecimento estável e a 
segurança higiénica dos alimentos frescos. 

Persistência nas medidas de prevenção epidémica nos alimentos da cadeia de frio importados, 
no seu ambiente e nos trabalhadores que se dedicam a estas actividades

Recolha de amostras ambientais e de embalagens 
exteriores de produtos alimentares no Novo Mercado 
Abastecedor

Combate, em colaboração com os Serviços de Alfândega, 
à venda de produtos alimentares frescos não inspecionados 
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Acerca dos trabalhos de planeamento e de gestão, o IAM continuou 
a fiscalizar e orientar os estabelecimentos de restauração e bebidas, lojas 
de takeaway e fábricas de produtos alimentícios de Macau, entre outros, 
tendo recolhido em 2020 um total de 2.917 amostras de alimentos e 
obtido uma taxa de aprovação superior a 99,8%. Em simultâneo, o 
IAM prosseguiu, em cooperação com outros serviços, no combate 
à infracção, por estabelecimentos ou indivíduos, das disposições da 
“Lei de Segurança Alimentar”, tendo acompanhado, durante o ano, 65 
casos suspeitos de infracção, e apreendido cerca de 683 quilogramas 
de mercadorias não inspecionadas, com vista a prevenir incidentes de 
segurança alimentar e advertir no sentido de evitar infracções.

No tocante aos trabalhos de inspecção sanitária, em 2020, o IAM continuou a aperfeiçoar a regulamentação atinente à 
importação de produtos alimentares, a capacidade técnica de inspecção dos mesmos, bem como a monitorização e controlo 
da qualidade dos alimentos fabricados em Macau com vista à exportação, incluindo o licenciamento de estabelecimentos, 
monitorização e controlo da qualidade de alimentos fabricados em Macau para exportação e emissão de certificados sanitários 
dos mesmos, a monitorização higiénica e fiscalização do funcionamento dos Postos de Inspecção na Ilha Verde e no Novo 
Mercado Abastecedor de Macau, bem como a optimização das inspecções sanitárias dos produtos importados. 

No que diz respeito aos trabalhos da avaliação de riscos, em 2020 
foi publicado o Regulamento Administrativo n.º 11/2020 - Limites 
máximos de resíduos de pesticidas em géneros alimentícios. Por outro 
lado, foram estabelecidas oito orientações para os sectores de acordo com 
as necessidades dos mesmos e os níveis de risco de produtos alimentícios, incluindo as “Orientações de Higiene e Segurança 
Alimentar para Prevenir a Pneumonia causada pelo Novo Tipo de Coronavírus”, Orientações de Classificação dos Géneros 
Alimentícios sobre o Regulamento Administrativo n.º 11/2020 - “Limites máximos de resíduos de pesticidas em géneros 
alimentícios”, “Orientações de Higiene para o Transporte de Carnes”, “Prevenção da Pneumonia causada pelo Novo Tipo de 
Coronavírus - Orientações de Higiene para a Desinfecção de Equipamentos e Mercadorias da Cadeia de Frio”, “Orientações 
para a Utilização de Produtos de Pano”, “Prevenção da Pneumonia causada pelo Novo Tipo de Coronavírus -  Orientações de 
Desinfecção Preventiva para as Embalagens Interior e Exterior de Mercadorias da Cadeia de Frio”, “Prevenção da Pneumonia 
causada pelo Novo Tipo de Coronavírus - Orientações de Desinfecção Preventiva para Ferramentas de Transporte” e 
“Orientações de Higiene sobre a segurança alimentar durante a realização de obras de reparação e manutenção”. Foram ainda 
concluídas três investigações específicas sobre produtos alimentares, incluindo a “Investigação sobre o Teor de Metais Pesados 
e Micotoxinas em Alimentos Destinados a Lactentes e Crianças Jovens”, a “Investigação de Microrganismos Patogénicos em 
Siu Mei, Lou Mei e Pratos Frios Chineses” e a “Investigação Específica sobre Alimentos de Churrasco”, não tendo sido porém 
encontradas anomalias nos seus resultados. Para aumentar a consciência dos cidadãos e sectores sobre os perigos e riscos de 
diferentes produtos alimentícios, foram lançados três estudos e investigações sobre avaliação de riscos, incluindo os “Estudo 
e Investigação sobre o Teor de Micotoxinas em Produtos de Cereais Comercializados no Mercado”, “Estudo e Investigação 
sobre o Teor de Microrganismos Patogénicos em Bebidas de Frutas ou Frutas Pré-cortadas Comercializadas no Mercado” e 
“Estudo e Investigação sobre o Teor de Metais Pesados em Alimentos Destinados a Lactentes e Crianças Jovens”. Além disso, 
o IAM continuou a optimizar o sistema de rastreio de produtos alimentares e a realizar os trabalhos de inspecção e alerta sobre 
a segurança alimentar, de modo a adoptar oportunamente medidas de acompanhamento.

Trabalhos de fiscalização e prevenção no âmbito da segurança alimentar

Há uma equipa específica para monitorizar e rastrear as actividades de venda de produtos alimentares online em Macau. 
Na actualidade, há quase 360 lojas online em Macau que possuem as respectivas lojas físicas, sendo ambas fiscalizadas 
regulamente, como se fossem uma loja de takeaway, e 292 delas já se registaram no sector alimentar, enquanto 117 lojas 
virtuais não contam com as respectivas lojas físicas, tendo o IAM já transmitido a estas as orientações de segurança alimentar, 
com a conclusão, entre elas, de 66 registos no sector. Além disso, o IAM irá tomar medidas de prevenção e de controlo sempre 
que se encontre qualquer risco nos produtos alimentares adquiridos online.

Reforço na fiscalização dos produtos alimentares adquiridos online

Testes aleatórios de produtos alimentares correntes
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Reforço dos trabalhos de divulgação e sensibilização educativas e 
Optimização do mecanismo de cooperação

Relativamente aos trabalhos de intercâmbio sobre os riscos, 
este ano o IAM, em colaboração com as estratégias de prevenção 
epidémica do Governo, deu importância ao reforço dos auxílios 
ao sector para as empresas realizarem bem a gestão de segurança 
alimentar e de prevenção epidémica, tendo realizado vários 
colóquios de prevenção epidémica para os sectores, enviado ainda 
trabalhadores seus para visitar os estabelecimentos de restauração 
e bebidas e distribuído a estes as orientações de prevenção 
epidémica e respectivos autocolantes e cartazes, entre outros. 
Por outro lado, continuou a organizar para o sector alimentar, o 
“Curso Básico de Segurança Alimentar e Higiene Ambiental”, 
o “Curso para Supervisores de Higiene Alimentar”, a “Palestra 
sobre Segurança Alimentar nas Refeições Escolares” e a Palestra 
da Sessão Específica para a Exposição e Venda de Gastronomia, 
entre outros, tendo realizado para o sector este ano um total de 130 
palestras e actividades de intercambio ao ar livre, entre as quais, 95 
sessões se resumiram a visitas. Para além disso, foram organizados 
regulamente, por 18 vezes, cursos de formação sobre segurança 
alimentar, e emitidas ao sector 3.800 mensagens de alerta sobre 
produtos alimentares.

Para bem implementar as “Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau” e o “Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre o Continente Chinês e Macau”, 
melhor garantir a segurança dos produtos alimentares exportados por Macau para o Interior da China, e impulsionar a 
facilitação do comércio, após ter negociado mediante a realização de várias conferências técnicas com a Administração-Geral 
de Alfândega da China, foi celebrado em 21 de Setembro deste ano o “Acordo de Cooperação no Controlo de Segurança dos 
Produtos Alimentares de Fabrico de Macau Destinados à Exportação para o Interior da China”, atingindo os objectivos de 
prevenção e controlo na fonte dos produtos alimentares fabricados em Macau, bem como de facilitação da sua passagem pela 
fronteira, prestando assim apoio ao sector de produção de alimentos com vista ao seu desenvolvimento na Grande Baía. 

No que tange ao intercâmbio e à cooperação no âmbito da segurança alimentar entre Guangdong e Macau, o “Acordo-
Quadro de Intercâmbio e Cooperação nos Trabalhos de Segurança Alimentar Guangdong-Macau”, cuja celebração estava 
prevista para este ano voltou a ser adiado devido à epidemia. Pelo mesmo motivo, as palestras de especialistas e sessões de 

No que toca à população, para além de ter continuado a organizar colóquios educativos sobre segurança alimentar 
abertos ao público, foram acrescentadas, devido à epidemia, no website de Informação sobre Segurança Alimentar uma página 
temática sobre “Pontos a Serem Observados sobre a Segurança Alimentar em Relação à Pneumonia causada pelo Novo Tipo 
de Coronavírus” e uma página temática relativa ao “Sector dos Produtos Alimentares da Cadeia de Frio”, sendo actualizadas 
constantemente as respectivas informações científicas, em conformidade com a evolução epidémica, de modo a contribuir 
para os sectores tomarem medidas de prevenção epidémica e de segurança alimentar a partir de um ponto de vista científico e 
racional. Por outro lado, foram realizadas este ano 143 palestras educativas sobre segurança alimentar destinadas ao público, 40 
actividades educativas com visita guiada sobre segurança alimentar, tendo sido ainda publicados 133 comunicados de imprensa, 
redigidos e publicados 169 textos para a educação sobre os riscos e com sugestões de segurança alimentar, divulgados 51 
infografias, vídeos e textos de divulgação científica sobre segurança alimentar através da conta oficial do IAM no Wechat, 
editadas ainda quatro publicações informativas sobre segurança alimentar e criada uma conta sobre segurança alimentar no 
Facebook e no Instagram, e ainda publicados no jornal Ou Mun textos publicitários, no sentido de aumentar, através dos meios 
acima referidos, a consciência e o nível de operação sobre segurança alimentar para todos os sectores.

Promoção da educação, divulgação e sensibilização sobre segurança alimentar e Realização 
simultânea dos trabalhos de segurança alimentar e de prevenção epidémica  

Aprofundamento de intercâmbio e cooperação regional e Facilitação da travessia fronteiriça 
pelo sector 

Promoção de intercâmbio e cooperação 

Palestra sobre Segurança Alimentar nas Refeições 
Escolares 
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Devido à epidemia de COVID-19, foram continuadamente 
reforçados os trabalhos de desinfecção, limpeza e inspeção nos 
canis municipais (de Macau e de Coloane), em todos os mercados 
municipais, centros de comidas e zonas de vendilhões sob gestão 
da IAM. Por outro lado, foi enviado mais pessoal de segurança 
para guardar as entradas e saídas dos mercados municipais, 
onde se realizou a medição de temperatura, sendo exibidos, nos 
centros de comidas, através dos meios de comunicação, rádio 
e televisão, vídeo promocional e slogan sobre as medidas de 
combate e prevenção de epidemia lançadas pelo Governo da 
RAEM, e distribuídas máscaras aos trabalhadores das bancas de 
todos os mercados municipais, centros de comidas, e zona de 
vendilhões no Mercado de Tamagnini Barbosa. Além disso, como 
foram registados vários casos confirmados de COVID-19 entre 
os peixeiros nas regiões vizinhas, o IAM enviou os trabalhadores 
das bancas de peixes de todos os marcados municipais para 
se submeterem gradualmente e por grupos ao exame de ácido 
nucleico, de modo a realizar bem, em conjunto, os trabalhos de 
prevenção e combate à epidemia.

No que toca ao controlo sanitário animal, foram reforçados 
os trabalhos de visita de inspecção de higiene ambiental e 
respectiva divulgação e sensibilização, tais como a distribuição a 
donos de animais de estimação de fraldas para cães e folhetos, de 
modo a divulgar e sensibilizar a forma de tratar adequadamente 
dos excrementos de cão, e apelar às pessoas que passeiam 
cães para manter em conjunto a limpeza e higiene dos espaços 
públicos. Por outro lado, no início da epidemia, havia pessoas a 
dizer que os cães e gatos eram fontes de propagação, e o IAM já 
publicou um comunicado de imprensa para esclarecimento, no 
qual a Organização Mundial de Saúde manifestou claramente que 
não havia actualmente nenhuma prova científica que mostrasse 
que os animais de estimação, nomeadamente cães e gatos, 
podiam propagar a COVID-19, por isso as pessoas não devem 
abandonar os animais de estimação ao serem enganadas por 
boatos. Mais, no início de Fevereiro, o IAM recebeu três casos de 
ajuda transferidos pelo Centro de Coordenação de Contingência 
do Novo Tipo de Coronavírus, nos quais foi requerido o envio 
imediato de pessoal para auxiliar indivíduos que careciam de 
ficar internados em hospital, para efeitos de isolamento, tendo 
por fim auxiliado três famílias, proporcionado aos seus animais 
de estimação um domicílio provisório e respectivos cuidados.

Além disso, o IAM continuou este ano a assistir, em representação da delegação chinesa, à 43.ª conferência da Comissão 
do Codex Alimentarius (videoconferência) e participou, em nome da delegação de Macau do Interior da China, no 5.º Exame 
das Políticas comerciais de Macau (videoconferência), que teve lugar na Direcção dos Serviços de Economia. Em simultâneo, 
prosseguiu com o intercambio técnico e a comunicação estreita com as regiões vizinhas, por forma a realizar bem os trabalhos 
de controlo de doenças. 

intercâmbio técnico entre trabalhadores de segurança alimentar de Guangdong e Macau também foram suspensos. No entanto, 
o IAM continuou a aproveitar bem o mecanismo de comunicação entre Guangdong e Macau, reforçando a comunicação 
e a conexão de informações sobre a prevenção epidémica, realizando em conjunto o “Projecto de Estudo e Investigação 
sobre a Qualidade Higiénica dos Produtos de Molho de Soja a Exportar para Macau”, e ainda reforçando a comunicação de 
informações sobre segurança alimentar, com vista a garantir a saúde pública.

Trabalhos de prevenção e controlo da COVID-19

Medição de temperatura corporal aos cidadãos

Organização de testes de ácido nucleico para os vendilhões de 
pescado
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Aperfeiçoamento do mecanismo de gestão dos mercados e vendilhões

Aperfeiçoamento de gestão dos mercados

Acompanhamento dos trabalhos de produção legislativa 

O IAM, como entidade responsável pela gestão e manutenção dos mercados de Macau, procura proporcionar aos cidadãos 
um ambiente mais limpo e confortável para fazer as suas compras. São da responsabilidade diária do Instituto: a supervisão da 
higiene das instalações dos mercados, a recolha de amostras alimentares dos mercados e de amostras de água da aquacultura 
das bancas e seu envio para análise, e a inspecção dos documentos certificativos de origem dos produtos. Este ano, organizou 
dois sorteios públicos de bancas desocupadas para exploração de vendilhões em mercados, às quais, no âmbito dos mercados 
se candidataram 698 cidadãos, tendo sido arrendadas 17, e no âmbito dos vendilhões candidataram-se 2.205 cidadãos, tendo 
sido emitidas 16 licenças de vendilhão. No mesmo ano, o IAM concluiu as obras de ampliação do átrio no mercado municipal 
da Taipa e de remodelação da zona de vendilhões circundante do Mercado Vermelho.

Para responder ao desenvolvimento e necessidades da sociedade, 
o Governo da RAEM, após ter ouvido as opiniões da sociedade e 
tomado como referência a gestão de mercados das regiões vizinhas, 
elaborou de acordo com as situações existentes em Macau a Lei 
“Regime de Gestão dos Mercados Públicos”, tendo sido concluída 
a sua discussão pelo Conselho Executivo em 6 de Novembro, e 
aprovada na generalidade pelo Plenário em 19 de Novembro.

Para atingir o objectivo da plena aplicação da Lei n.º 4/2016 
(Lei de Protecção dos Animais) e elevar o nível de higiene dos 
animais locais, o Governo da RAEM elaborou a Lei n.º 7/2020 (Lei de 
Controlo Sanitário Animal), que visa regulamentar as medidas para a 
prevenção e resposta aos riscos de propagação de doenças epizoóticas 
e, em conjunto com a lista de doenças epizoóticas constante no 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 160/2020, entrou em vigor em 1 
de Setembro. 

Aperfeiçoamento do controlo do exercício de actividades dos vendilhões
O IAM 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-realizada duas vezes por ano-e a Feira de Natal. A pedido de 
associações, emitiu 142 licenças temporárias de venda em feiras 
temporárias/festas. Ainda, durante a quadra festiva do Ano Novo Lunar 
e as vésperas da “Abertura do Cofre de Kun Iam”, disponibilizou 
tendas temporárias de venda de pivetes e ventoinhas, 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, as feiras 
contam com uma série de actividades de diversão bem acolhida pelos 
cidadãos, incluindo a distribuição de prendas pelo Pai Natal a crianças, 
a instalação de pista de neve artificial, carrossel normal e carrossel das 
chávenas gigantes e máquina de nuvens, proporcionando aos cidadãos 
e visitantes momentos divertidos e memoráveis. Além disso, obteve a 
certificação do sistema de gestão de qualidade ISO9001: 2015, na área 
da “Prestação de serviços de fiscalização e controlo de vendilhões”.

A fim de combater os casos de venda sem licença e monitorizar as vendas ilegais efectuadas por vendedores ambulantes, 
o IAM enviou trabalhadores para guardar a área de turismo e a zona de vendilhões, onde algumas actividades de venda 
ilegal com a exposição de mercadoria estavam a ser intensificadas. A par disso, procedeu sem aviso à actuação nocturna, em 
articulação com o Corpo de Polícia de Segurança Pública, de modo a criar um efeito dissuasor.

Feira do Ano Novo Lunar na Praça do Tap Seac

Promoção da Lei de Controlo Sanitário Animal junto do 
sector de diagnóstico e terapêutica animal
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Trabalhos de inspecção sanitária e de prevenção e controlo de doenças veterinárias

Acções de promoção educativa sobre animais

Para regulamentar a gestão médico-veterinária, elevar o nível de sanidade animal de Macau e aumentar em 
geral a qualidade de serviços médico-veterinários prestados, foi concluída este ano a proposta da lei intitulada “Lei 
relativa aos médicos veterinários, actividades de atendimento clínico veterinário e actividades comerciais de animais”, a qual 
se encontra em fase de elaboração de outros documentos legislativos complementares.

Relativamente aos trabalhos de vacinação anti-rábica, em 2020, houve 6.939 cães e 545 gatos que receberam vacina 
anti-rábica para três anos. Este ano, não foi detectada qualquer anomalia no que se refere à monitorização da raiva, e durante 
o ano foram respectivamente tratados 151 e 62 casos de pessoas atacadas por cães e gatos, o que representa uma redução de 
64 casos, comparativamente ao período homólogo de 2019. Quanto à gripe aviária, este ano, foram submetidas a análise 851 
amostras, e todos os resultados dos testes foram negativos, não tendo sido detectada qualquer situação anormal. 

Para reforçar o conhecimento dos responsáveis pelos 
estabelecimentos de actividades médico-veterinárias, públicos ou 
privados, dos médicos veterinários e dos profissionais dos serviços 
competentes, e para que tenham um melhor entendimento sobre 
o conteúdo concreto da “Lei de Controlo Sanitário Animal”, 
foram organizados sessões de esclarecimento e colóquios sobre 
as actividades, para apresentar o conteúdo desta lei, a lista de 
doenças epizoóticas, declaração de doenças epizoóticas e processo 
de declaração. Por outro lado, o IAM enviou pessoal para visitar 
estabelecimentos de actividades médico-veterinárias privados, e 
utilizou as conferências de imprensa, o portal do Governo da RAE 
de Macau, o website do IAM, publicidade na rádio e na televisão, 
banners de publicidade ao ar livre e as diferentes plataformas de redes 
sociais, entre outros, para promover a “Lei de Controlo Sanitário 
Animal”. Desde Agosto, procedeu por fases à divulgação da lei, cujo 
destinatário na 1.ª fase é o sector médico-veterinário, com o posterior 
alargamento às associações sociais e escolas. Foram organizados ainda 
o jogo de perguntas e respostas online “Cuidar e amar pela vida inteira 
- Seja um dono responsável” e, nas escolas e associações sociais, 
seminários temáticos como “Seja um dono responsável dos seus 
animais de estimação” e “Controlo sanitário animal e higiene pessoal”, 
de modo a reforçar e aprofundar, a diferentes níveis, a divulgação 
educativa da lei.

Aperfeiçoamento do controlo veterinário

Emissão de licenças de animais e acompanhamento da “Lei de Protecção dos animais” 

Este ano, foram emitidas 3.669 licenças de cão para animais que se registaram pela primeira vez e renovadas 6.256 
licenças de cão. Ainda foram emitidas 469 licenças de cavalo de competição e 51 licenças de cavalo não destinado a 
competição. Desde Setembro de 2016, o prazo de validade das licenças de cão foi alterado para três anos. Na altura, foram 
emitidas 15.265 licenças válidas para cães em Macau.

Após a entrada em vigor da “Lei de Protecção dos Animais”, a consciência dos cidadãos quanto à protecção, cuidados e 
amor pela vida dos animais, bem como o respeito da lei, aumentou de forma notável. Por outro lado, há cada vez mais cidadãos 
a optarem pela adopção de animais em vez da compra e, por isso, os números relativos aos pedidos de licença de animal, aos 
cães e gatos reclamados e à adopção dos mesmos têm vindo a aumentar. Neste ano, houve 622 casos de autuação devido à 
infração da “Lei de Protecção dos Animais”.

“Seminário - Seja Um Dono Responsável Pelos Seus 
Animais de Estimação”
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Elevação da qualidade da análise laboratorial

Aperfeiçoamento do sistema de gestão da qualidade

Reforço das tarefas de controlo e inspecção da qualidade da água

A fim de prestar serviços de análise laboratorial de nível 
internacional, o IAM prosseguiu com a aplicação dos padrões de 
ISO/IEC 17025. Foram, no geral, aumentados a capacidade, eficácia 
e o nível de inspecção da Divisão Laboratorial, 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 dez métodos de análise de produtos 
alimentares e oito da qualidade da água; 2) Para manutenção do 
reconhecimento da habilitação laboratorial da Divisão Laboratorial, 
este foi novamente acreditado, através de vídeo à distância, pelo 
Laboratório CNAS; 3) A continuação do reforço e consolidação do 
sistema de qualidade da Divisão Laboratorial em prol de satisfazer 
os padrões internacionais e, a par disso, relativamente à garantia e 
ao controlo da qualidade, o IAM prosseguiu com a fiscalização das 
equipas laboratoriais, dando continuidade, de forma sistemática, ao 
plano de controlo interno de qualidade, incluindo a participação em 
29 actividades de verificação da qualidade das análises de água e 
alimentos; 4) Avaliação anual de gestão laboratorial e continuação 
da execução sistemática do plano de controlo interno de qualidade, 
e do de manutenção, reparação e calibração de equipamentos; 
5) Optimização de equipamentos laboratoriais, ampliação do 
espaço laboratorial e mudança do laboratório para o novo mercado 
abastecedor em Macau, em resposta às necessidades crescentes de 
análises; 6) Realização antecipada de formação para a utilização de 
sistemas e equipamentos, de modo a garantir o funcionamento normal 
do novo laboratório. 

Em 2020, a Divisão Laboratorial do IAM não abrandou a 
fiscalização e a realização de análises à qualidade da água da rede 
pública, das piscinas públicas e das praias, nem deixou de prestar 
apoio a outras instituições públicas que pretendiam efectuar análises 
à qualidade da sua água. Apoiou também na execução de tarefas do 
IAM, no âmbito da inspecção da segurança alimentar e de produtos 
alimentares e animais vivos e frescos, concluiu o “Relatório de 
monitorização da qualidade da água das praias de Macau 2020” e 
divulgou-o na página temática da Divisão Laboratorial. Forneceu 
ainda apoio em trabalhos de estudo e análise laboratorial, a pedido de 
outros serviços públicos. A título de exemplo, analisou a qualidade 
da água engarrafada a fornecer aos serviços públicos. Para entrar em 
coordenação com os trabalhos de prevenção da COVID-19 e com 
trabalhos de rastreio de ácido nucleico da COVID-19, que visam 
diminuir o risco de propagação desta epidemia em Macau, foram 
realizados os exames de ácido nucleico da COVID-19 em produtos 
alimentares importados, do ambiente e utensílios nos mercados 
municipais. Durante o ano 2020, procedeu à análise de 6.198 
amostras de água, 9.700 amostras alimentares, 540 amostras para 
inspecção no quadro da gripe aviária e 15.086 amostras para o exame 
de ácido nucleico da COVID-19.

Realização da 1.ª Reunião da reacreditação do Laboratório 
através de vídeo à distância

Teste de ácido nucleico de COVID-19
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Dados estatísticos da Divisão de Inspecção e Controlo Veterinário em 2020

Situação da recolha de aves mortas em 2020
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Análise à qualidade e tipos de licenças de vendilhões em 2020

Tipos de licenças de vendilhões
Sem estrutura fornecida

Com estrutura fornecida pelo IAM
Vendilhões fixos
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Vendilhões ambulantes
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Dados sobre bancas arrendadas nos mercados em 2020
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Classificação de amostras para análise em 2020

Classificação de amostras de água

Classificação de amostras alimentares

Classificação de amostras da gripe aviária

Pavilhão do Panda Gigante e 
jardim zoológico 1,19%
Rede secundária  1,87%
Águas residuais 1,82%

Dispensadores de água das escolas  3,74%
Lagos 2,86%

Fonte Wallace 2,21%
Praias 2,40%

Água bruta 4,71%

Piscinas  16,68%

Amostras enviadas 
pelos Departamento de 

Segurança Alimentar 
95,51%

Amostras enviadas 
pelos Departamento de 
Zonas Verdes e Jardins
3,68%

Amostras enviadas pelos 
Departamento de 
Inspecção e Sanidade
0,62%

Amostras de água
em garrafas
0,18%

Amostras enviadas pela Divisão de 
Conservação da Natureza 

11,48%

S.A.A.M  61,52%

Amostras enviadas pela 
Divisão de Inspecção e 
Controlo Veterinário
88,52%

Poços 0,13%

Riachos  0,86%
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Manutenção da salubridade pública

Optimização dos serviços de licenciamento

Execução do Regulamento Geral dos Espaços Públicos

Promoção dos programas de recolha de resíduos e de 
sensibilização

4 Limpeza da Cidade e Protecção 
Ambiental
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4 O IAM tem-se empenhado diligentemente na manutenção da limpeza e 
salubridade dos bairros comunitários, na prevenção e na redução do risco de 
propagação de epidemias, na melhoria das instalações de recolha de lixo e na 
supervisão das empresas de limpeza adjudicadas, assegurando a limpeza e 
salubridade urbana de Macau. Procurou igualmente aperfeiçoar a gestão das 
instalações sanitárias públicas e os serviços de limpeza delas, assim como 
melhor prevenir a proliferação de ratos. Continuou também a melhorar a 
prestação dos serviços respeitantes ao licenciamento, combinando a cooperação 
interdepartamental com a aplicação da lei por meios electrónicos e com os 
programas de recolha selectiva e acções de sensibilização, de modo a estimular a 
população a criar um espaço mais limpo e agradável no qual viver.

Limpeza da Cidade e Protecção 
Ambiental

Manutenção da salubridade pública

Tarefas de prevenção e de controlo da COVID-19

Em resposta à epidemia causada pelo novo coronavírus, o IAM 
requereu à Companhia de Sistemas de Resíduos, Limitada que os 
veículos para lavagem de ruas utilizassem lixívia diluída e pistolas de 
alta pressão na limpeza e desinfecção diária das vias públicas em todas 
as zonas de Macau, incluindo pontos turísticos, postos fronteiriços, 
praças e zonas de lazer e de vendilhões. Simultaneamente, pulverizou 
desinfectante também os abrigos das paragens de autocarros, as 
placas e os bancos das paragens, as praças de táxi, os bancos das vias 
públicas, as aberturas de esgotos, os corrimões e as grades dos passeios, 
entre outras infra-estruturas públicas com lixívia diluída. Também 
mandou limpar e desinfectar com lixívia diluída uma vez por hora os 
sanitários públicos e os equipamentos que os cidadãos mais tocaram, 
tais como maçanetas de porta, torneiras, lavatórios, máquinas de 
toalhete de papel, autoclismo, frascos de sabonete líquido e secadores 
de mãos. Em articulação com as acções de prevenção da epidemia 
desenvolvidos pelos Serviços de Saúde e procurando minimizar o risco 
de propagação desta doença contagiosa, o Instituto limpou e desinfectou 
minuciosamente os edifícios onde os doentes confirmados tinham 
morado, assim como as vias públicas adjacentes.

No âmbito das acções de sensibilização respeitantes à prevenção 
da epidemia que procuravam apelar e despertar a população para 
manter ou adquirir bons hábitos de higiene pessoal, de limpeza da 
habitação e área de residência, assim como manter-se vigilante para a 
possibilidade de novo surto, o IAM colaborou entre Junho e Dezembro 
com associações locais na realização das Actividades de Limpeza 
em Edifícios e Condomínios e Actividades de Prevenção e Controlo 
de Roedores em Edifícios e Condomínios, integradas no Projecto 
“Limpeza na Comunidade / Venha Participar / Lute Contra a Epidemia”. 
Foram efectuadas inspecções sanitárias e campanhas de sensibilização 
frequentes nos edifícios habitacionais de todas as zonas de Macau, de 
modo a que os habitantes se inteirassem dos perigos para a salubridade 
pública e do ponto de situação da existência de roedores. Ao longo do 
ano, o Instituto inspeccionou um total de 5.929 edifícios, tendo realizado 
323 vezes de limpeza e coordenado a remoção de 3.446 quilos de lixo.

Limpeza de grande escala no piso onde há caso 
confirmado e no átrio
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Tarefas de prevenção e controlo no melhoramento da salubridade pública

Melhoria de instalações e de equipamentos de recolha de lixo da via pública

Com vista a prevenir a propagação da febre de dengue e do vírus 
Zika em Macau, o IAM e os Serviços de Obras Públicas cooperaram para 
solucionarem a questão da limpeza e salubridade em alguns dos terrenos 
do Estado. A par disso e em colaboração com os Serviços de Saúde, o 
Instituto limpou 137 “pontos negros”, nomeadamente estaleiros de obras 
desocupados, terrenos e edifícios e respectivos terraços e pátios, tendo 
removido mais de 329 toneladas de lixo ao longo do ano. No quadro da 
prevenção da febre de dengue dos Serviços de Saúde, desenvolveu em 
colaboração com os serviços entre Março e Novembro trabalhos mensais 
de extermínio de mosquitos em 172 infra-estruturas geridas pelo IAM, 
nomeadamente jardins e parques, zonas de lazer, zonas de vendilhões, 
mercados e cemitérios, procurando minimizar a reprodução de mosquitos 
e a possibilidade de os cidadãos sofrerem com a presença deles. Com o 
intuito de continuar a embelezar a cidade, continuou a remover também 
a publicidade da rua, tendo ao longo do ano retirado 19.319 metros 
quadrados de mensagens publicitárias.

O IAM tem vindo a instalar diligentemente contentores 
compressores de lixo em todas as zonas para substituir gradualmente 
contentores de grande dimensão existentes na via pública. O número 
de contentores de lixo na rua é presentemente de apenas 123, tendo o 
Instituto instalado oito novos contentores de compressão de lixo ao longo 
do ano. Actualmente, existem em Macau 123 depósitos de lixo e 98 
contentores de compressão de lixo, facto que reflecte o avanço gradual 
em optar pelo tratamento centralizado de resíduos, reduzindo-se não só 
os postos de recolha de lixo na via pública, mas também a frequência 
da recolha, para além de diminuir o tráfego rodoviário. Durante o ano, 
o Instituto actualizou ainda os dispositivos de abertura automática dos 
depósitos de lixo, os quais determinam com precisão a quantidade exacta 
de resíduos e consequentemente activar a abertura correcta dos depósitos. 
O objectivo é aproveitar melhor o espaço dos depósitos e reduzir o 
entupimento causado pelo excesso de lixo colocado em determinadas 
aberturas, assim como melhorar a limpeza dos depósitos e do ambiente 
circundante. Para os habitantes mais facilmente se descartarem dos 
excrementos dos cães, foram instalados caixotes com pedal para esse 
efeito em locais adequados. Presentemente, existem 183 caixotes para 
excrementos de cães em Macau.

De acordo com o plano definido para o ano, este Instituto procedeu 
periodicamente à eliminação de ratos em diversas zonas de Macau, tendo 
colocado caixas fixas com isco para eles junto aos depósitos de lixo, 
com o objectivo de controlar globalmente e a longo prazo a situação de 
roedores nos espaços públicos. Monitorizando a situação de roedores 
e dando seguimento às queixas sobre eles, o IAM coligiu informações 
que lhe permitiu dar seguimento a casos e solucionar problemas em 
tempo oportuno. Enviou também frequentemente funcionários aos 
estabelecimentos de restauração em funcionamento para efectuar 
inspecções e acções de sensibilização, tendo emitido pareceres 
técnicos relativos à limpeza, às medidas de prevenção implementadas 
contra roedores e ao tratamento dos resíduos, tendo apelado para que 
mantivessem o local sempre limpo no sentido de prevenir a proliferação 
de ratos. 

Trabalhos de prevenção de febre de dengue e 
eliminação de mosquitos

Limpeza de resíduos nos espaços privados

Contentor de compressão de lixo no lado oposto do 
Largo da Companhia n.º 12
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Através da plataforma online de apresentação imediata de opiniões “IAM em Contacto”, o Instituto permitiu que os 
habitantes mais facilmente apresentassem a sua opinião sobre a salubridade pública, contribuindo para acelerar a eliminação do 
lixo na cidade. Em articulação com a política de redução de resíduos implementada pela Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental, o IAM instalou tipos variados de equipamentos para recolha selectiva de resíduos nos espaços públicos, com o 
objectivo de reduzir os resíduos e melhorar a salubridade pública. Actualmente, existem em Macau 375 pontos de recolha 
pública e 85 pontos de recolha pública de garrafas de vidro. Ao longo do ano, a execução dos diversos programas de recolha 
selectiva de resíduos permitiu recolher 1.180,41 toneladas de papel, 108,14 toneladas de metal, 82,40 toneladas de plástico 
e 162,00 toneladas de garrafas de vidro. Junto a escolas, serviços públicos, associações e entidades privadas, o Instituto 
promoveu a participação nos programas de recolha selectiva de resíduos recicláveis, tendo o número de participantes atingido 
as 423 organizações, enquanto o número dos edifícios destinados à habitação participantes no programa de recolha selectiva de 
resíduos domésticos chegou aos 370.

Melhoria dos sanitários públicos
Em 2020 e visando a continuada melhoria das instalações de 

saúde pública, o Instituto remodelou e renovou mais sanitários públicos. 
Renovou todos os sanitários públicos em más condições e equipamentos 
envelhecidos, tendo nomeadamente melhorado o seu aspecto exterior 
e a sua disposição interna, precisando as especificações das divisórias, 
aumentando o número de compartimentos para senhoras, introduzindo 
aspectos ecológicos via reforço da ventilação natural, da iluminação e da 
colocação de plantas no interior e colocando dispositivos desinfectantes 
e desodorantes como purificadores de ar e filtros contra o odor nos 
urinóis, assim como utilizando materiais de construção e louças de 
melhor qualidade e aumentando o número de equipamentos com 
detector automático, a fim de reduzir o contacto das mãos com estes. 
Relativamente aos sanitários públicos em condições, foram criados 
compartimentos para pais e filhos e outros sem barreiras arquitectónicas. 
Para alguns sanitários públicos, o IAM efectuou obras simples de 
renovação e melhoramento de instalações e equipamentos.

Optimização dos serviços de licenciamento

Fiscalização de licenças

A 1 de Janeiro de 2020 foi lançado o serviço electrónico 
“Renovação Online de Licenças de Reclamos e Tabuletas de Longo 
Prazo”, o qual passou a permitir que os titulares das licenças 
renovassem licenças online via computador ou telemóvel, não 
necessitando de se deslocarem a um centro de serviços do IAM nem 
de estarem sujeitos às limitações do horário de expediente, tratando 
das formalidades da renovação de forma rápida e simples. Os titulares 
passaram também a poder descarregar e imprimir as suas licenças, 
o que reduziu o tempo de espera e de deslocações dos habitantes, 
aliviando simultaneamente a pressão laboral sobre os trabalhadores 
dos serviços de atendimento durante o período de renovação, 
contribuindo consequentemente para elevar a eficiência administrativa.

Sanitários públicos na zona sul do  campus  da 
Universidade de Macau em Hengqin

Serviço de renovação online do licenciamento para a 
afixação permanente de reclamos e tabuletas
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Execução do Regulamento Geral dos Espaços Públicos

Melhoria da fiscalização da salubridade pública

Melhoria continuada da fiscalização electrónica

De modo a melhorar a eficácia e a qualidade da fiscalização das situações que mais preocupam e afectam directamente a 
salubridade pública e perturbam a vida dos habitantes, nomeadamente o pejamento ilegal, o lixo, o escarrar e os excrementos 
de cães na via pública, a queda de pingos de água dos aparelhos de ar condicionado, o escoamento de águas residuais e o 
cheiro dos fumos gordurosos provenientes dos estabelecimentos de restauração, este Instituto melhorou procedimentos, ajustou 
oportunamente os itinerários de inspecção e aumentou o número de fiscais enviados aos pontos críticos com piores condições 
higieno-sanitárias da cidade, cujas acções de fiscalização e de autuação melhoraram a salubridade pública geral dos bairros 
comunitários, elevando assim a qualidade de vida dos habitantes. Ao longo do ano, registou-se um total de 19.854 autuações 
por infracções ao Regulamento Geral dos Espaços Públicos.

No intuito de elevar a eficiência das tarefas e a qualidade dos serviços, o IAM dedicou-se afincadamente à promoção 
dos serviços electrónicos, actualizando sempre os sistemas de fiscalização electrónica, nomeadamente o Sistema de Gestão de 
Conteúdos Multimédia MCMS, o Sistema de Gestão de Infracções IPMS e o Sistema de Identificação de Problemas UARS, de 
forma a aumentar a fluidez e consequentemente a eficiência, assim como melhorar a fiscalização e reforçar a colaboração entre 
os departamentos. O número de multas passadas electronicamente ao longo do ano continuou a aumentar em relação a igual 
período do ano transacto, representando mais de 96% das multas totais, ultrapassando o objectivo previsto de 85%. Procurando 
aproveitar a tecnologia “inteligente” e métodos mais avançados, este Instituto aperfeiçoou a comunicação de ocorrências na 
cidade, aumentando a mobilização e a velocidade de resposta no tratamento dos problemas e empenhando-se na criação de um 
ambiente urbano limpo e agradável de viver para os habitantes.

Durante o ano, o Instituto continuou a intensificar a comunicação entre os departamentos internos e com outros serviços 
públicos e os requerentes, optimizando a gestão da base de dados em resposta aos requerimentos que pediam o uso do Sistema 
de Gestão de Licenciamento Administrativo e Autorização e ao pejamento. Reforçou também a divulgação, educação e 
fiscalização das licenças administrativas, autorizações e outros tipos de licenças, assim elevando a eficiência da sua acção. O 
Instituto participou ainda nas tarefas legislativas da Revisão do Regime de Condicionamento Administrativo.

Intensificação dos trabalhos de inspecção e autuação nos pontos turísticos em dias festivos
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Aperfeiçoamento da gestão dos resíduos sólidos

Promoção dos programas de recolha de resíduos e de sensibilização

Recolha selectiva de resíduos recicláveis

Em articulação com a política de redução de resíduos, implementada pela Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental, o IAM colocou nos espaços públicos tipos variados de equipamentos destinados à recolha selectiva de resíduos, 
com o objectivo de reduzir a sua quantidade e assim melhorar a salubridade pública. Actualmente, existem em Macau 375 
pontos de recolha pública e 85 pontos de recolha pública de garrafas de vidro. Ao longo do ano, a execução dos diversos 
programas de recolha selectiva de resíduos permitiu recolher 1.180,41 toneladas de papel, 108,14 toneladas de metal, 82,40 
toneladas de plástico e 162,00 toneladas de garrafas de vidro. Junto a escolas, serviços públicos, associações e entidades 
privadas, o Instituto promoveu a participação nos programas de recolha selectiva de resíduos recicláveis, tendo o número de 
participantes atingido as 423 organizações, enquanto o número dos edifícios destinados à habitação participantes no programa 
de recolha selectiva de resíduos domésticos chegou aos 370. 

No intuito de reduzir a quantidade de resíduos orgânicos, o Instituto continuou a implementar o Programa de Recolha 
de Resíduos Alimentares, cujas entidades participantes incluíram mercados, escolas, entidades de beneficência geridas pelo 
governo e associações sem fins lucrativos, tendo sido recolhidas 9,48 toneladas de resíduos alimentares ao longo do ano. No 
âmbito do Programa de Recolha de Vestuário Usado executado pelo Instituto em cooperação com o Exército de Salvação, 
foram recolhidas cerca de 671,92 toneladas de vestuário usado.

Aperfeiçoamento da gestão dos cemitérios

No decorrer do ano, os cemitérios geridos pelo Instituto trataram 476 pedidos de arrendamento de sepulturas e 657 
pedidos de exumação, a par de 172 pedidos para a concessão do direito de uso de gavetas ossário e 534 para a de cinzas, 
bem como 101 cremações de ossos e 49 inumações junto a árvores. Procurando sempre estimular e promover as inumações 
ecológicas, o IAM continuou a isentar as pessoas das despesas de cremação de ossadas e de inumação junto a árvores. 
Com a participação de 150 pessoas, organizou ainda cinco visitas guiadas, que tiveram como tema a cremação de ossadas 
e a inumação junto a árvores, assim aumentando o conhecimento do público acerca da inumação ecológica. Através da 
regulamentação inscrita no sistema de gestão ISO e da revisão periódica da gestão dos cemitérios públicos, o Instituto 
prosseguiu a melhoria generalizada do trabalho efectuado, de modo a elevar a qualidade dos trabalhadores e promover o 
desenvolvimento contínuo dos serviços do IAM.

Em 2020, devido à epidemia causada pelo novo coronavírus, o Instituto apelou aos habitantes para que usassem 
máscaras e lhes fosse medida a temperatura corporal à entrada dos cemitérios públicos durante o período de Cheng Ming 
(Dia de Finados) e Chong Yeong (Culto dos Antepassados). Não lhes era permitido entrarem se a temperatura corporal fosse 
superior à normalidade ou se apresentassem sintomas como a tosse. Os cemitérios públicos implementaram também um 
controlo ao fluxo de pessoas que reflectisse a situação existente a dado momento. O IAM criou ainda um site com o número 
de pessoas em lista de espera na entrada principal de cada um dos cemitérios geridos pelo Instituto para que os habitantes 
ficassem a saber o número de pessoas em espera.
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Sensibilização para a salubridade pública

Funcionamento das Ecotecas

Ao longo dos anos, o IAM tem vindo a criar programas promocionais específicos destinados a residentes, estudantes, 
voluntários de associações, turistas, trabalhadores não residentes e estrangeiros que vivem em Macau, colaborando com outros 
serviços públicos e associações para executar actividades variadas de divulgação e promoção da salubridade pública. Em 2020, 
o Instituto continuou a efectuar actividades que abordavam a limpeza urbana, a redução de resíduos na fonte, a prevenção e o 
controlo da proliferação de roedores e a prevenção da febre do dengue e da doença causada pelo vírus Zika, tendo efectuado 
1.123 acções de sensibilização para a salubridade pública. Mais de 331.000 pessoas participaram nessas actividades, as quais 
incluíram a Campanha de Limpeza para o Ano Novo Lunar, a Actividade de Promoção e Divulgação nas Escolas e em Bairros 
Comunitários, a Divulgação Sobre o Trabalho de Higiene Ambiental do IAM Antes e Depois de Tufões de Sinal n.º 8 e Com o 
Surgimento de Grande Quantidade de Resíduos Acumulados e Actividades de Promoção e Divulgação Junto dos Trabalhadores 
Não Residentes e Estrangeiros que Residem em Macau, entre outras.

A E c o t e c a  d e  M o n g - H á  c o n t i n u o u  a  s e r  u m 
estabelecimento de educação ambiental de qualidade para 
escolas, associações e habitantes em geral, disponibilizando 
as suas instalações educativas de qualidade, nomeadamente 
sala de informática, biblioteca, sala de audiovisuais e de 
exposições, assim como a sala multifuncional e outros 
equipamentos com modelos de ensino interactivos e de 
demonstração destinados a ilustrar a salubridade pública e 
a protecção ambiental. Além disso, realizou periodicamente 
oficinas e outras actividades destinadas à participação de 
estudantes e associações via marcação prévia. Porém e, 
devido à execução do plano de construção do túnel para peões 
da Colina da Guia, elaborado pela Direcção dos Serviços 
de Solos, Obras Públicas e Transportes, a Ecoteca da Flora 
e sob a gestão do IAM, ela esteve encerrada ao público de 
5 de Março em diante. As duas ecotecas receberam 13.486 
visitantes ao longo do ano.

Série de actividades da “Campanha de Limpeza para o Ano Novo Chinês” 

Ecoteca - Workshop de cultivo de plantas em vaso
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Tipologia das queixas respeitantes à salubridade pública em 2020

Estatística mensal por zona das queixas apresentadas

Instalações para recolha de lixo
2,45%

Sanitários públicos
9,23%

Fumos gordurosos
0,09%

Problemas com lixo
21,28%

Fiscalização ao 
funcionamento da CSR
7,72%

Recolha selectiva
2,05%

Desratização
30,18%

Outros
16,48%

Higiene ambiental em 
espaços privados
10,53%
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Dados estatísticos de 2020 relativos aos tipos de infracção 
sancionados no Catálogo das Infracções do Regulamento 

Geral dos Espaços Públicos

Tipos de Infracção constantes das acusações e dos autos de notícia CasosArtigo

Lavar veículo em área dos espaços públicos que esteja expressamente assinalada como zona de lavagem proibida.1.1

Colher ou danificar plantas existentes em jardins ou apor inscrições em arruamentos e demais espaços públicos, salvo 
permissão legal ou administrativa.

1.9 Secar roupa, panos, tapetes, alimentos ou quaisquer objectos em área ou em equipamento públicos.

1.4

Obstruir o tráfego de peões ou de veículos em acto de culto ou após este ter sido realizado não limpar o local ou 
queimar papéis votivos em local ou recipiente inadequados.2.2

2.4

2.3

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.12

2.13

2.14

2.16

2.23

3.6

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

Deixar nos espaços públicos resíduos sólidos, fora dos locais e recipientes especificamente destinados à sua deposição.

Lançar ou deitar objectos ou líquidos pelas janelas ou varandas.

Lançar detritos, objectos, água poluída, tintas ou óleos nas sarjetas, nos colectores do sistema de drenagem de águas 
pluviais ou residuais, na barragem, no reservatório, nos lagos, nas lagoas, nos poços ou nos cursos de água.

Não limpar de imediato o espaço público sujo com os dejectos do animal de estimação que se está a acompanhar, 
excepto se o acompanhante for pessoa invisual.

Cuspir ou lançar muco nasal para qualquer superfície do espaço público, incluindo as instalações públicas e os 
equipamentos públicos.

2.15 Proceder à deposição de resíduos sólidos domésticos indevidamente acondicionados ou sem garantir que estejam 
fechados de forma estanque e adequados à sua remoção sem derrame.

Não remover os materiais publicitários no prazo fixado pelo IAM.

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

Outros: Notificações - Pingos de água provenientes de aparelhos de ar condicionado.

Total

Urinar ou defecar nas instalações públicas ou nos espaços públicos, excepto nos sanitários públicos.

Não cumprir as recomendações técnicas para evitar a queda de pingos de águas provenientes dos aparelhos de ar 
condicionado, após o decurso do prazo fixado pelo IAM para o efeito e de acordo com as circunstâncias do caso
em concreto.

Utilizar contentores ou outros recipientes destinados aos resíduos sólidos domésticos ou públicos para colocar 
resíduos de outro tipo, nomeadamente resíduos sólidos industriais, comerciais ou especiais, salvo permissão legal ou 
da entidade competente.

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

Manter no passeio ou na via pública contentores ou outros recipientes de resíduos sólidos que devem ser recolhidos 
diariamente, excepto nos horários estabelecidos de recolha.

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

Colocar ou abandonar no espaço público quaisquer materiais ou objectos, salvo permissão legal ou administrativa, 
bem como estado de necessidade.

2.32.1 Não retirar as armações, toldos, estrados, degraus e objectos similares que ocupem espaço público e que obstruam a 
passagem.

2.32.5 Não retirar as armações, toldos, estrados, degraus e objectos similares que ocupem espaço público e que criem perigo 
para a segurança de peões ou veículos. 

3.2

2

58

4

8

1

760

12

427

9.673

145

848

225

1.009

24

297

5.401

8

4

901

1.441

19.854

39

4

3

1Lançar ou abandonar animais mortos ou partes deles nos equipamentos para deposição de resíduos sólidos 
domésticos ou públicos ou no espaço público.
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5 O IAM tem reforçado de forma contínua o serviço de criação de zonas verdes 
na cidade, arborização das vias públicas urbanas, gestão e protecção de árvores 
e recuperação das plantas, promovido activamente a jardinagem, a conservação 
do ambiente ecológico, realizado ainda vários tipos de exposições e 
actividades de protecção do meio ambiente, com vista a inserir na vida humana 
informações sobre protecção de zonas verdes, aumentando o “verde” na cidade 
de Macau. 

Arborização Urbana e Protecção 
Ambiental

Serviços de arborização e de melhoria da cidade

Plantação nova

Em 2020, o Instituto geriu, no que diz respeito a parques 
(incluindo parques naturais): 43 parques e jardins, 79 zonas de lazer, 
16 trilhos e duas ciclovias de mais de 5 km de comprimento.

No ano em causa, o Instituto definiu a plantação de 1.800 
árvores como objectivo. Concluiu, nesse ano, a plantação de um total 
de 1.849 árvores em vias principais de Macau e das Ihas, situadas 
nas faixas de arborização da Avenida da Ponta da Amizade, Avenida 
Dr. Sun Yat-Sen, Avenida da Amizade e Avenida Doutor Stanley Ho 
(zonas de Macau) e Estrada da Baía da Nossa Senhora da Esperança, 
Avenida Doutor Henry Fok, Avenida da Nave Desportiva, Avenida do 
Oceano, Avenida Dr. Sun Yat Sen, Avenida da Harmonia e Avenida 
de Vale das Borboletas (zonas das Ilhas). Os tipos de árvores incluem 
Barringtonia racemosa, Plumeria rubra L. cv. Acutifolia, Sterculia 
lanceolata, Lysidice rhodostegia Hance, Lagerstroemia speciosa, 
Koelreuteria elegans, Ilex rotunda, Ficus Microcarpa, Terminalia 
mantaly, Sterculia lanceolata, Garcinia subelliptica e Crateva 
unilocularis. 

Na recuperação de florestas, foram realizadas a partir de dois 
âmbitos, nomeadamente: recuperação da fisionomia das florestas e 
transformação de parcelas das florestas. No ano em causa, o IAM 
recuperou 5 hectares de florestas, com a plantação de 5.000 mudas 
de árvores e transformou 2 hectares de parcelas de florestas, com a 
plantação de 2.000 mudas de árvores, totalizando de 7 hectares, com 
cerca de 7.000 mudas de árvores.

Replantação de árvores na Península de Macau
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Arborização de parques e aperfeiçoamento de instalações

Locais para apreciação de flores e arborizados com plantas aromáticas

No âmbito de embelezamento e aperfeiçoamento de parques, inserido no Plano Quinquenal de Desenvolvimento, que visa 
fazer de Macau uma cidade para apreciação de flores e de locais arborizados com plantas aromáticas, o IAM concluiu no ano 
em causa o trabalho de plantação em 20 parques de Macau, numa área cerca de 647 m2. O Instituto concluiu ainda trabalhos 
de melhoria das arborizações de parques e jardins, numa área total de cerca de 14.799 m2, semeou 134.497 plantas, incluindo 
70.348 arbustos, 64.149 plantas herbáceas e relvou uma área de 5.700 m2. Aperfeiçoou essencialmente os itens do plano de 
melhoria e aperfeiçoamento das paisagens do Parque Urbano da Areia Preta, Jardim Comendador Ho Yin e Parque Dr. Carlos 
d’Assumpção, incluindo 21 projectos de pequena e de grande escala.  

O IAM adicionou, no ano de 2020, 50 locais para apreciação de 
flores e arborizados com plantas aromáticas, incluindo nomeadamente os 
parques: Jardim Comendador Ho Yin, Jardim de Luís de Camões, Parque 
Central da Taipa, Jardim das Artes, Jardim Municipal da Taipa Parque 
Municipal Dr. Sun Yat Sen e Parque Urbano da Areia Preta. No âmbito 
rodoviário, incluiu as proximidades da Avenida do Comendador Ho Yin, 
Zona de Lazer da Praça Ponte e Horta, Praça do Lago Sai Van, Largo da 
Ponte (Taipa), Estrada Almirante Magalhães Correia (Taipa), Ciclovia da 
Flor de Lótus, zonas próximas de Ip Heng de Seac Pai Van e da Rotunda 
das Palmeiras (Coloane). 

Arborização de bairros comunitários e de arruamentos 

O Instituto definiu as orientações do design de arborização dos 
passeios de bairros comunitários e integrou-as no âmbito das Orientações 
sobre os Requisitos Básicos para a Plantação e Irrigação nas Faixas 
Verdes vigentes. No âmbito da arborização, utilizou essencialmente 
o método de “preencher os espaços vazios e elevar a qualidade” para 
optimizar os espaços pedonais, a fim de providenciar um ambiente 
pedonal confortável aos cidadãos. Os locais de aperfeiçoamento incluem 
a Avenida 24 de Junho, Avenida Sir Anders Ljungstedt, Avenida do 
Ouvidor Arriaga, Avenida Norte do Hipódromo, Avenida da Praia Grande 
e Estrada de Seac Pai Van (um dos lados da Estrada do Campo), numa 
área total de cerca de 28.000 m2  

O IAM concluiu nesse ano o serviço de melhoria da arborização em 13 passagens aéreas para peões de Macau, 
incluindo Avenida do Comendador Ho Yin, Rua Nova à Guia, Avenida do Almirante Lacerda, Estrada Almirante 
Magalhães Correia, Estrada Coronel Nicolau de Mesquita e Avenida Dr. Sun Yat Sen, e substituiu e plantou 2.300 pés de 
Bougainvillea spectabilis. O IAM procedeu ainda ao aperfeiçoamento da arborização dos depósitos de lixo, nomeadamente, 
M41 Calçada do Poço, M42 Avenida da Praia Grande (Calçada de Santo Agostinho), M45 Rua de Luís Baptista, M62 Rua do 
Brandão, T3 Piscina do Carmo na Rua do Supico, Taipa e C2 Largo da Cordoaria, Coloane, com a substituição e plantação de 
360 pés de Bougainvillea spectabilis. 

Plantação de Cana da Índia na zona de lazer da Praça 
de Ponte e Horta

Arborização de rua na Avenida 24 de Junho



5151

Realização de actividades e exposições

Exposições de Flores 

Voluntários embaixadores da conservação da natureza

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

Com vista a enriquecer a qualidade de vida dos cidadãos, o Instituto 
realiza anualmente diferentes tipos de exposições de flores para elevar as 
capacidades de apreciação de flores e plantas dos cidadãos, reforçando a 
consciência dos cidadãos na protecção do ambiente natural, enriquecendo 
a vida cultural e aumentando o fascínio de Macau como cidade turística. 
No ano de 2020, o IAM realizou e coorganizou quatro exposições de 
flores, nomeadamente: “Orquídeas em estilo siamês”-Exposição de 
Orquídeas na Primavera 2020, 20.° Festival da Flor de Lótus de Macau 
e 39.a Edição da Semana Verde de Macau, exposição de flores no dia da 
abertura da Sede do Governo 2020 e Crisântemos em pleno esplendor-
Exposição de flores de Inverno 2020, tendo cada exposição o seu tema 
e o seu objectivo. Durante este período, realizaram-se ainda actividades 
diversas em harmonia com o tema, tais como exposições de arte floral, 
concursos de arranjos florais, seminários temáticos e workshops.

Para os cidadãos terem uma oportunidade de participar no trabalho de arborização e de promoção das actividades 
de conservação de pandas gigantes, o Instituto recrutou cidadãos, a partir de 2010, para aderirem ao grupo de voluntários 
do “Embaixador de Conservação da Natureza” (designado embaixador). Até ao presente, o IAM recebeu 483 boletins de 
inscrição válidos, havendo cerca de 57 embaixadores a prestar serviços de apoio. Para aumentar os conhecimentos dos 
embaixadores sobre a natureza, elevar o entendimento e o seu sentido de pertença, realizam-se periodicamente várias acções 
de formação, actividades de intercâmbio e serviços de prática para a participação dos embaixadores, a fim de aumentar os 
seus conhecimentos sobre a natureza de Macau, na esperança de transformá-los numa importante semente das actividades de 
promoção da conservação da natureza. 

Para celebrar o grande evento do Ano Novo Lunar e da Primavera do Calendário Chinês e a Implantação da República 
Popular da China e em articulação com as longas férias de Verão, o IAM realizou, no ano de 2020, três actividades de abertura 
das zonas de parques, para estimular os cidadãos a se aproximarem da natureza e a conhecerem as plantas medicinais, 
nomeadamente actividades de “Abertura do Festival da Primavera no Novo Lunar de 2020”, durante o período entre 23 de 
Janeiro e 4 de Fevereiro, com a participação de 6.187 visitantes; actividades de “Apreciação livre no Verão”, durante o período 
entre 22 de Junho e 30 de Setembro, com a participação de 62.016 visitantes e actividades de “Apreciação livre e alegre em 
comemoração da Implantação da República Popular da China”, durante o período entre 1 e 11 de Outubro, com a participação 
de 2.501 visitantes.  

20.º Festival da Flor de Lótus de Macau e 39.ª edição 
da Semana Verde de Macau

Visita ao Jardim de Plantas Medicinais Chinesas do Sul Exposição de Flores de Inverno 2020 - Crisântemos em pleno 
esplendor 
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Gestão e protecção de animais em parques e educação sobre conservação de 
animais raros

Gestão e protecção de pandas gigantes e gestão de animais em parques

Divulgação da conservação de animais 

O grupo de gestão, protecção e assistência médica de animais do 
IAM continuou no ano transacto a cuidar dos pandas gigantes da “Família 
Feliz”, pandas-vermelhos, macacos-dourados (Rhinopithecus), e animais 
de outras áreas zoológicas, bem como a apoiar de forma contínua na 
criação de anfíbios e répteis apreendidos pela alfândega. Actualmente, 
o IAM cria mais de 70 espécies de animais, num total de 600 animais. 
No ano de 2020, registou-se a entrada de 78.740 pessoas no Pavilhão 
do Panda Gigante, que recebeu visitas de três associações. Na zona de 
animais adoráveis do Jardim da Flora, verificou-se a entrada de 13.683 
pessoas e houve 16 pedidos de visita de associações, que se traduziram 
na visita de 429 pessoas.   

O Instituto tem-se esforçado continuadamente na promoção do trabalho de educação para a conservação de pandas 
gigantes e de animais selvagens. No ano em causa, o Instituto melhorou gradualmente os equipamentos de apresentação do 
Parque de Seac Pai Van e do jardim zoológico do Jardim da Flora. A instalação do background dos equipamentos electrónicos 
de apresentação falada para visitas guiadas do jardim zoológico e a introdução dos dados informáticos foram concluídos. O 
IAM está a organizar a vistoria depois dos testes realizados aos utilizadores. Após a aprovação nesses testes, poder-se-á entrar 
em funcionamento experimental. No ano 2020, o IAM deu continuidade à realização da festa de aniversário da “Família 
Feliz”, mantendo o upload mensal de um vídeo do “Álbum da Família Feliz” na página principal do site do IAM, na página 
especial do Youtube, nas páginas do Panda Gigante de Macau e “A Natureza”, em que o Instituto utilizou uma forma simples e 
interessante para divulgar as informações da conservação dos pandas gigantes, através da internet. O IAM concluiu a filmagem 
de 12 vídeos de animais e produções posteriores, para complementar os equipamentos electrónicos de apresentação falada 
para visitas guiadas do jardim zoológico. No ano de 2020, o IAM colaborou com o jardim zoológico de Cantão, numa troca de 
opiniões sobre o trabalho de protecção de animais em vias de extinção, esperando que se possa enriquecer as comunidades de 
espécies animais de ambas as partes e reforçar o âmbito de conservação, as técnicas de criação e a educação para a ciência dos 
animais de ambas as partes.   

O ponto mais importante do trabalho nesse ano foi o aperfeiçoamento 
contínuo do ambiente de criação, incluindo a obra de melhoria do Pavilhão 
do Panda Gigante, a obra de renovação do pavilhão de macacos, o projecto 
de design da ampliação do Pavilhão do Panda Gigante e o projecto de 
design do pavilhão de anfíbios. O IAM concluiu a obra de melhoria do Pavilhão do Panda Gigante e iniciou, no final do ano, a 
obra de renovação do pavilhão de macacos, sendo os restantes dois projectos de design também realizados ordenadamente.    

Serviços de prevenção, controlo e fiscalização

Fiscalização de aves selvagens em Macau  

No ano 2020, o IAM realizou 12 pesquisas a aves selvagens e 
recolheu amostras de secreções de 65 aves bravias, para as submeter a 
testes de antigénio da Gripe do tipo A. Durante as pesquisas, registou um 
total de 126 espécies de aves em Macau e, desde 2010 até ao presente, 
registou 270 espécies de aves.   

O Instituto prestou apoio na realização do censo mundial 
sincronizado de Platalea minor de 2020. Durante três dias, entre 17 e 19 de 
Janeiro, o IAM registou que o bando era formado por 40 aves, no máximo,     
tendo sido colocada argola na pata com o número S20. O censo nacional sincronizado de aves aquáticas das orlas marítimas 
permitiu registar 42 espécies desse tipo de aves aquáticas no decurso de filmagens realizadas no primeiro semestre do ano. 

Interacção entre o trabalhador e o panda-vermelho

Censo de Colhereiros de Bico Preto 2020



5353

Prevenção e controlo de insectos nocivos e plantas invasoras

Mecanismo de fiscalização e protecção das florestas

Projecto de censo de árvores em taludes

Nos trabalhos de inspecção de plantas paisagísticas importadas em postos fronteiriços de Macau, foram inspeccionados 
64 casos com registo de insectos nocivos, tais como Gynaikothrips uzeli, Tetramorium bicarinatum, Aulacaspis yasumatsui 
Takagi, Liriomyza trifolii, gorgulhos, Paederus littoralis, etc., e 226 casos de plantas com doenças, nomeadamente doença 
de folhas murchas em Cycas revoluta, doença antraz em Lagerstroemia speciosa, doença de folhas murchas em Gladiolus 
gandavensis Vaniot Houtt, oídio em Murraya paniculata, doença da murcha de Hydrangea macrophylla, doença de manchas 
pretas em folhas de crisântemos e doença de manchas castanhas em folhas de azáleas. Além disso, houve 10 casos em que se 
verificou a presença nas plantas paisagísticas importadas de seres vivos nocivos constantes da lista dos organismos nocivos de 
quarentena vegetal da Região Administrativa Especial de Macau (seis casos de Mikania micrantha e quatro casos de formiga 
vermelha).

O IAM procede à criação de uma base de dados sobre florestas com imagens de satélite e fotografias aéreas de elevado 
grau de identificação. O Instituto realiza a cada semestre fotografias aéreas para fazer uma comparação com os dados da base 
de dados, para descobrir casos de ocupação de terrenos e enviar posteriormente trabalhadores ao local, para fiscalização, e 
verificar os dados cartográficos, para proceder a análises.

O IAM procedeu a fiscalizações de segurança a taludes dentro de 5 m da área da beira de estradas, segundo a forma de 
fiscalização de todo o arvoredo ou de uma única árvore. Concluiu já a fiscalização de arvoredos ao lado de trilhos, numa área 
total de 350.000 m2; fiscalizou ainda os arvoredos ao lado das beiras de estradas de Macau, numa área total de 200.000 m2.

O Instituto acompanhou activamente as sugestões do relatório de auditoria e aperfeiçoou a integração, no Sistema de 
Árvores do IAM, das árvores de taludes que têm estreita relação com as pessoas. Actualmente, o Instituto está a proceder ao 
trabalho de censo das respectivas árvores, incluindo árvores de taludes da Colina de Mong Há, Colina da Guia e zona das Ilhas. 
Até 31 de Dezembro de 2020, havia cerca de 26.000 árvores integradas no Sistema de Árvores. 

No ano de 2020, o IAM procedeu duas vezes à realização de fotografias aéreas às florestas de Macau e comunicou à 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes as situações suspeitas de ocupação ilegal. Nesse mesmo ano, o 
Instituto descobriu 21 factos de ocupação de terrenos, numa área total de 145.174 m2. O respectivo trabalho será realizado de 
forma continua.

Em harmonia com o projecto de desenvolvimento da arborização urbana

Participação activa na construção da Grande Baía  

O Conselho de Estado publicou as “Linhas Gerais do Planeamento 
para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-
Macau” em 2019. Com vista a participar activamente no respectivo 
trabalho, o Instituto plantou, a partir de Março, mangais na orla marítima 
da zona de lazer da marginal da Taipa (ciclovia). O número de plantação 
deste ano é de 3.200 pés. Do início de Março até ao dia 20, o Instituto 
organizou a execução da obra de preenchimento de terra de grande escala 
com escavadoras na orla marítima de lazer da marginal da Taipa, com 
vista a aumentar a espessura das camadas de terra e melhorar a qualidade 
da base das terras, preenchendo uma área de 500 m2. 

Trabalhos preparatórios para a plantação de mudas de 
mangue - Melhoria do substrato do solo
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Com vista a melhorar as terras húmidas da Avenida da Praia, para os cidadãos poderem observar de perto as paisagens 
ecológicas do lago ecológico e conhecer como este exerce a função de purificação da água, em Agosto, o Instituto abriu 
formalmente ao público, durante todo o dia, os lados sul e oeste do caminho pedonal da Avenida da Praia e, em Novembro, 
começou a abertura limitada ao público dos lados leste e norte. Dado que o troço do lado leste se articula com o importante 
terreno do habitat das aves aquáticas das terras húmidas da Avenida da Praia, foi instalada uma barreira de observação de aves, a 
cerca de 200 m, para garantir que as aves aquáticas não sejam incomodadas pelos visitantes. Foram ainda instaladas três casas de 
observação de aves, para facilitar aos visitantes a observação dos tipos de aves e para que aprendam a conviver harmoniosamente 
com as aves e os animais selvagens de Macau.

Investigação sobre recursos naturais e protecção do meio ambiente

Remodelação de parte da floresta  

Lista de Salvaguarda de Árvores Antigas e de Reconhecido Valor

Investigação da conservação da natureza 

Por forma a retardar a diminuição do número de espécies de árvores 
singulares de Acacia confusa e Casuarina equisetifolia nas zonas florestais 
das Ilhas, procedeu-se a trabalhos de replantação em 2020. Executou-
se também a limpeza e escavação de cerca de 2.000 caldeiras na zona 
da Barragem de Hac Sá, e a colocação de adubos compostos e orgânicos 
nas caldeiras, com vista a enriquecer o solo florestal, aumentando a 
sua fertilidade. Foram replantadas árvores de espécies como Sterculia 
lanceolata, Delonix regia, Bauhinia variegata, Jacaranda mimosifolia, 
Ormosia pinnata, num total de 2.000 unidades.

De acordo com o Despacho do Chefe do Executivo n.º 216/2020, 
através da cooperação interdepartamental, no ano de 2020, 66 árvores 
antigas localizadas nos espaços privados e públicos, tais como as no Antigo 
Templo de Kun Iam, foram adicionadas à Lista de Salvaguarda de Árvores 
Antigas e de Reconhecido Valor, na qual o número de árvores integradas 
aumentou para 584.

Para melhor conhecer os recursos naturais de Macau e favorecer a investigação da conservação do precioso ecossistema 
de Macau, foi dado início a “Estação de investigação a ecossistemas costeiros tropicais e subtropicais”, “Plano de Estudo para a 
Conservação de Fissidens macaoensis”, “Observação de plantas silvestres de Macau”, “Estudo da biodiversidade de espécies de 
animais (insectos) de Macau e sua resposta às alterações climáticas (ano de 2020)”, “Investigação de golfinhos brancos chineses 
no território marítimo de Macau (2020-2021)”, projecto do estudo “Censos e actualização dos dados da actual planificação e 
construção do sistema de zonas verdes urbanas de Macau”, Planeamento Geral do Sistema da Arborização Urbana de Macau 
(Estudo Interno), entre outros. 

Além disso, o IAM tem procedido à inspecção e avaliação da saúde 
das árvores constantes na Lista de Salvaguarda de Árvores Antigas e de 
Reconhecido Valor, tomando medidas adequadas ao estado de crescimento 
das árvores antigas. Tem também efectuado a inspecção e fiscalização 
das árvores antigas e de reconhecido valor e elaborado um plano de 
optimização conforme o seu estado de saúde. Em 2020, foram tratados 
114 casos de árvores antigas relativos ao melhoramento das condições dos 
locais onde as árvores crescem, ao aumento das caldeiras de árvores, à 
instalação de estruturas de suporte e à poda e modelagem.

Transformação de parcelas das florestas

Conclusão dos trabalhos de endireitamento e suporte de 
árvores antigas
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Exposições de flores, organizadas e co-organizadas pelo IAM em 2020

Designação Período N.º de visitantesConteúdo

“Estilo Siamês” -
Exposição de 
orquídeas na 

Primavera 2020

De 10 a 26 de 
Abril de 2020

Cerca de
18.000

A Exposição de orquídeas na Primavera de 2020 
realizou-se no Jardim Lou Lim Ioc sob o tema “Estilo 
Siamês”. A sala de exposição foi decorada com 
elementos paisagísticos de estilo tailandês e, através 
da abundância de orquídeas tropicais, mostrou uma 
imagem de orquídeas entusiásticas, apaixonadas, 
naturais e ternas. Esta exposição contou com a exibição 
de cerca de 1.000 orquídeas, de mais de 30 variedades. 
Para além de várias formas de arte com orquídeas, foi 
ainda apresentada uma variedade de arbustos e flores de 
época.

“20.º Festival da
 Flor de Lótus de 

Macau e 39.ª Edição 
da Semana Verde 

de Macau”

De 12 a 21 de
Junho de 2020

Este ano, o IAM organizou o Festival da Flor de Lótus 
junto com a 39.ª Edição da Semana Verde de Macau. 
O Festival da Flor de Lótus tem como lótus temático 
a “Lanterna Imperial” e como tema “Conto Infantil do 
País das Neves”. A zona de exposição foi decorada com 
elementos paisagísticos de estilo russo. Além disso, de 
forma a permitir que os cidadãos sentissem a fragrância 
do lótus, vários lugares, como o Jardim de Lou Lim Ioc 
e o Jardim da Cidade das Flores, foram decorados com 
vasos de lótus, para apreciação. O canteiro de flores de 
lótus “Conto infantil do País das Neves” foi montado no 
Parque Municipal Dr. Sun Yat Sen, fazendo com que os 
visitantes sentissem, na área de exposição de lótus, como 
se estivessem no conto infantil do “País das Neves”. 
Durante a ocasião, foram ainda organizados o Concurso de 
Composição da Semana Verde de Macau, o Concurso de 
Design de Jardins, o Concurso de Fotografias sobre Flor 
de Lótus, a Exposição de Pintura e Caligrafia da Flor de 
Lótus de Macau, entre outros concursos e exposições. A 
par disso, foi realizada a actividade “Cidade verde - Oferta 
de plantas”, que foi bem acolhida pela população.

Cerca de 
10.000 (Zona 
da exposição 
da Avenida 
da Praia)

Exposição de 
Flores do dia aberto
 da Sede do Governo

 no ano de 2020

De 17 a 18 de 
Outubro de 2020

O presente Instituto apoiou na organização da exposição 
de flores do dia de abertura da Sede do Governo, cujo 
tema foi “Alegria à Nossa Volta” e que foi decorada com 
diversos elementos paisagísticos, como instalações de 
arte floral de grandes dimensões,  canteiro tridimensional 
modelado, muro verde modelado, paisagens aquáticas, 
sistema nebulizador e iluminações decorativas, que 
enriqueceram a sensação visual dos visitantes e 
estimularam o ambiente entusiástico do dia de abertura. 
Para além da disposição das decorações florais em todo 
o lado da Sede do Governo, instalaram-se ainda zonas de 
exposição de referência no pátio de entrada do Palácio 
Protocolar, no relvado do jardim e na pérgula, entre outros. 
A exposição dispôs de mais de 10 mil vasos de flores, na 
esperança de que as cores e a decoração floral permitissem 
aos cidadãos e visitantes apreciarem a beleza de Macau.

Cerca de 
18.000

Em comemoração ao 21.º aniversário do retorno da 
RAEM à pátria, foi realizada a “Crisântemos em pleno 
esplendor -Exposição de Flores no Inverno 2020”, 
cujo tema principal foram os Crisântemos. Na zona de 
exposição principal da Avenida da Praia, foi exibida uma 
série de “mares” de flores interessantes e dinâmicas, tendo 
sido instaladas em vários jardins e zonas verdes principais 
de Macau decorações florais de crisântemos e festivas, 
com o objectivo de espalhar a atmosfera festiva por toda a 
cidade.

Os crisântemos temáticos desta exposição foram variados 
e coloridos. A zona de exposição na Avenida da Praia, 
Taipa, foi composta de 3 partes, a saber “Apreciação da 
beleza”, “Jardim de Crisântemos Coloridos” e “Labirinto 
de Crisântemos”, com vista a divertir os visitantes 
durante a sua apreciação e visita. Nesta ocasião, foram 
ainda organizadas diversas exposições e actividades 
para os cidadãos e turistas, proporcionando-lhes um 
lugar ideal para visita durante o dia comemorativo do 
estabelecimento da RAEM e as férias do Natal. 

“Crisântemos em
 pleno esplendor -

Exposição de Flores
 no Inverno 2020”

De 18 de 
Dezembro

 de 2020 a 3 de 
Janeiro de 2021

Cerca de 70.000
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Distribuição de áreas por obras de embelezamento de parques, no ano de 2020

Gráfico estatístico sobre dados da inspecção fitossanitária, 2020

Aperfeiçoamento paisagístico do 
Parque Urbano da Areia Preta
100 m2

Aperfeiçoamento paisagístico da 
zona B da área de diversão infantil 
do Parque Central da Taipa 
150 m2

Aperfeiçoamento paisagístico
 da exposição de flores da 
Avenida da Praia
5.000 m2

Plantas aromáticas e ornamentais
647 m2

Outros 5.795 m2

Aperfeiçoamento 
paisagístico do Jardim de 

Luís de Camões 
1.360 m2

Plano de optimização e 
aperfeiçoamento paisagísitco do 

Parque Urbano da Areia Preta, 
Jardim Comendador Ho Yin e 

Parque Municipal Dr. Sun Yat Sen
416 m2

Aperfeiçoamento paisagístico 
do Jardim das Artes 

1.360 m2

Aperfeiçoamento paisagístico do 
Parque do Chunambeiro

618 m2

Área total (15.446m2)

Mês

Janeiro

Fevereiro

Marçoo

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Total

Novembro

Dezembro

629

216

194

208

277

299

124

169

224

191

218

352

Número 
de casos

3.101

Vasos (unidades): número das plantas, incluindo plantas herbáceas e trepadeiras, arbustos, árvores e palmeiras
Bolbos e tubérculos: foram sobretudo bolbos de narciso importados antes do Ano Novo Lunar
Plantas em risco de extinção: para além das orquídeas comuns como Phalaenopsis, Dendrobium, Cymbidium, Oncidium,     

incluíram ainda Aloe vera, cactos e plantas carnívoras, entre outras

83.874,00

47.164,50

37.910,50

44.191,00

53.164,50

73.846,50

17.033,00

44.371,50

53.529,50

40.316,50

53.698,00

92.866,00

641.965,50

Montante 
isento
(MOP)

477.103

311.529

192.223

248.373

312.081

376.632

96.717

251.501

293.671

218.356

303.789

511.700

3.593.675

Vasos
 (unidades)

168.262,00

66.874,30

88.321,80

91.206,90

87.304,20

95.325,60

59.388,20

78.238,30

84.327,80

81.499,10

89.483,30

103.040,70

1.093.272,20

Plantas 
ornamentais 

sem raiz 
(kg)

3.294,00

7.115,00

5.025,00

12.216,00

2.780,00

18.200,00

130,00

2.345,00

6.695,00

4.981,00

8.299,00

7.645,00

78.725,00

Relva 
(m2)

0

0

0

0

0

0

0

0

208,00

0

454,55

300,00

962,55

Sementes 
(kg)

3.947,00

0

0

0

0

1,00

0

0

0

0

0

524,00

4.472,00

Bolbos e 
tubérculos

 (kg)

59

20

15

16

23

13

6

13

14

22

18

15

234

Importação de 
plantas em risco 

de extinção 
(casos)



6 Desenvolvimento Municipal e 
Melhoria do Sistema de Esgotos
Melhoramento do planeamento geral de desenvolvimento 
municipal de Macau

Obras de reordenamento para embelezar a cidade

Monitorização das redes de esgotos para coordenar com 
o planeamento urbano
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6 Tendo como objectivos optimizar o desenvolvimento municipal e elevar 
a qualidade de vida da população, o IAM tem prosseguido com as obras 
municipais em várias zonas, sobretudo a repavimentação das vias públicas, o 
melhoramento das zonas de lazer, o embelezamento dos passeios, a desobstrução 
da rede de drenagem e a construção da rede de esgotos, assim como outros 
trabalhos de melhoria da fisionimia da cidade, procurando construir uma cidade 
linda, com um ambiente agradável e limpa.

Desenvolvimento Municipal e 
Melhoria do Sistema de Esgotos

Melhoramento do planeamento geral de desenvolvimento municipal de Macau

Optimização das instalações municipais

Em articulação com as políticas do Governo da RAEM, mais de 
80 sanitários públicos de Macau foram alvo de actualização, renovação e 
melhoramento, cujas concepções foram feitas de acordo com as “Normas 
arquitectónicas para a concepção de design universal e livre de barreiras 
na RAEM”, incluindo a aparência exterior e a concepção interior dos 
sanitários públicos, ajustamento de proporção das divisórias para homens 
e mulheres em 1:2, instalação de sanitário sem barreiras nos sanitários 
públicos que dispõem de condições para tal, adição de sanitários para pais 
e filhos, sala de amamentação, sala de limpeza, entre outros. Tendo em 
conta a situação epidemiológica, com vista a reduzir a propagação de vírus, 
as sanitas são todas equipadas com sensores automáticos e autoclismo com 
botão, enquanto os lavatórios são apetrechados com torneira com sensor e 
dispensador automático de sabão. Além disso, foram renovados, de forma 
faseada, 10 campos livres, e realizados, em sete fases, os trabalhos de 
pintura e renovação das fachadas exteriores dos edifícios nas zonas antigas, 
na esperança de criar uma cidade turística limpa para cidadãos e turistas.

O IAM tem optimizado e melhorado os equipamentos dos serviços 
integrados nos edifícios municipais. Em 2020, os trabalhos principais 
foram a obra de remodelação do Centro de Actividades Comunitárias no 
Edifício do Bairro da Ilha Verde, a obra de remodelação do escritório do 
Departamento de Segurança Alimentar no 10.º andar do Novo Mercado 
Abastecedor, a obra de remodelação do Centro de comidas no 2.º 
andar do Mercado do Patane, a obra de melhoramento do sistema de ar 
condicionado e ventilação do Centro de comidas do Mercado Municipal 
de S. Lourenço, a obra de reordenamento da zona de diversão infantil 
do Parque Natural da Taipa Grande, a obra de melhoramento do Parque 
Infantil do Chunambeiro, entre outros.

Relativamente às obras de melhoria e benfeitoria das instalações eletromecânicas, foram concluídas a obra de reparação 
e melhoramento do sistema de iluminação da Praça Ferreira Amaral, a obra de melhoramento das instalações eléctricas 
municipais e sistema de iluminação, a obra de melhoramento do sistema de iluminação do Circuito das 33 Voltas da Colina 
da Guia, assim como a obra de instalação de iluminação na Zona de Lazer da Estrada Marginal da Ilha Verde. Em relação à 
protecção ambiental e à conservação energética, procedeu-se à mudança de lâmpadas LED nas várias zonas das Ilhas, incluindo 
o Parque Central da Taipa, a Zona de Lazer do Edifício Ip Heng, o Centro de Prestação de Serviços ao Público das Ilhas, a 
pérgula do Jardim da Cidade das Flores, o Edifício Ip Heng, a Janela Verde do Parque de Seac Pai Van, a pérgula Pai Kok da 
Taipa, o Parque de Merendas do Altinho de Ká Hó, entre outras.

Sanitários públicos no Jardim da Flora

Reordenamento da zona de diversão infantil do 
Parque Natural da Taipa Grande
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Criação de ambiente festivo

Obras de repavimentação das vias públicas

Optimização das instalações das vias públicas

Planeamento dos mercados municipais

Seguindo o costume dos anos anteriores, durante as 
grandes festividades e eventos, este Instituto procedeu, com luzes 
ornamentais, ao embelezamento de 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.

O IAM procedeu ao trabalho de optimização das vias 
públicas, tendo realizado obras de repavimentação com asfalto 
de várias artérias da cidade, v.g., uma parte da Avenida da Praia 
Grande, a Estrada do Reservatório, a Avenida Marginal do Lam 
Mau, a Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, a Avenida Dr. Sun 
Yat-Sen, a Estrada Almirante Magalhães Correia e a Avenida Dr. 
Sun Yat-Sen na Taipa, substituindo igualmente as tampas dos 
sumidouros e das caixas de visita desses locais. Substituiu por 
betão armado o pavimento de uma parte da Avenida Marginal do 
Patane, da Avenida da Praia Grande e da Avenida do Comendador 
Ho Yin. Foi repavimentado também o pavimento de asfalto do 
viaduto para veículos da Avenida de Artur Tamagnini Barbosa e 
do viaduto da Avenida de Horta e Costa, para garantir a segurança 
dos condutores.

Relativamente ao embelezamento das ruas, foi repavimentado o passeio da Avenida de Marciano Baptista entre o Centro 
Hong On e o Centro Comercial Chong Fok, e foram instalados pisos tácteis direccionais na travessia pedonal. Foi melhorado 
e repavimentado o passeio da Estrada de Seac Pai Van, ampliados os passeios da Estrada do Campo, Coloane, e da Estrada 
de Cheoc-Van, tendo sido acrescentadas guardas nos passeios, a fim de garantir a segurança pedonal. Concluiu-se a obra de 
optimização das instalações sem barreiras na Freguesia de São Lázaro, sobretudo o rebaixamento dos passeios pedonais e a 
instalação de pisos tácteis direccionais antiderrapantes, bem como a renovação dos existentes pilares e pilaretes metálicos e 
relógios de ferro fundido, com vista a criar espaços comunitários inclusivos para as pessoas com deficiência.

Este Instituto tem vindo a efectuar, de forma programada, trabalhos de planeamento de reconstrução dos mercados 
antigos e construção de mercados novos, tendo o projecto de alteração da obra do Edifício do Mercado Vermelho sido entregue 
aos serviços de obras públicas e concluída a apreciação e aprovação, e o respectivo concurso será realizado em breve; encontra-
se concluída a obra de melhoramento e ampliação do Mercado Municipal da Taipa, que já entrou em funcionamento; finalizou-
se o projecto de alteração do característico Mercado Municipal da Horta e Mitra, com o trabalho de elaboração de projecto 
em curso, esperando-se criar um ambiente limpo e com boa ventilação para os clientes, assim como um bom ambiente de 
exploração para os vendedores.

No que diz respeito à utilização de terrenos desaproveitados para a promoção da construção de instalações de lazer, 
o IAM concluiu, em articulação com a inauguração do Posto Fronteiriço Qingmao, o plano conceptual da Praça do Posto 
Fronteiriço Qingmao, e dará início ao trabalho de concurso para a 1.a fase da obra da Praça. Encontra-se concluída a obra de 
construção do campo de gateball do Parque Urbano da Areia Preta. Os projectos de instalações municipais de grande dimensão, 
como a construção de zonas de lazer provisórias no lote CN2C de Seac Pai Van, em Coloane, e a leste do Kartódromo de 
Coloane, estão presentemente a ser sujeitos à elaboração de projecto.

Iluminações decorativas do Ano Novo Lunar

Obra de repavimentação na Estrada do Reservatório
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Obras de remodelação para embelezamento da cidade

Monitorização das redes de esgotos para coordenar com o planeamento 
urbano

Reordenamento dos espaços de lazer e optimização das instalações de apoio

Desobstrução da rede de esgotos e prevenção de inundações costeiras

Ao longo do ano, foi construído um circuito pedonal no Lago da 
Avenida da Praia da Taipa, com 1 km de comprimento, e criada uma 
plataforma de lazer e três plataformas pequenas que permitem contacto 
próximo com a água, fomentando assim um espaço de proximidade da 
água, que permite ao público aproximar-se do lago para observar de perto. 
Em paralelo, realizou-se a repavimentação com tijolo de granito na Rua 
da Baía de Nossa Senhora de Esperança e em algumas partes no Jardim 
da Dra. Laurinda Marques Esparteiro, aumentaram-se os elementos 
verdes na zona, construíram-se sanitários públicos em locais adequados 
e instalou-se sistema de iluminação, contribuindo para a criação de um 
parque característico. A Ciclovia da Flor de Lótus da Taipa foi estendida 
até às traseiras do Hotel Broadway, com um aumento de comprimento 
de 250 metros, e duas plataformas de observação de aves e uma zona de 
manutenção física foram construídas nos espaços adjacentes. Aumentaram-
se as instalações complementares na zona de lazer da Ciclovia da Marginal 
da Taipa, tendo sido renovada a passagem superior para peões entre esta 

O IAM tem dado grande atenção ao estado de funcionamento das 
redes de drenagem nas zonas de alta incidência e nos pontos críticos de 
inudação. No decorrer do ano, inspeccionou uma extensão total de cerca de 
60 mil metros da rede de drenagem, e realizada a inspecção e limpeza de 
26.889 sumidouros. A fim de elevar a monitorização da drenagem, iniciou 
o serviço adjudicado de gravação em vídeo dos esgotos, através do sistema 
CCTV, com vista à sua desobstrução, permitindo, deste modo, que os 
casos de entupimento sejam tratados de forma imediata. Tendo em conta 
que os box culverts desempenham um papel crucial no escoamento de 
inudações durante a época das chuvas, procedeu à limpeza de sedimentos 
de acumulação no box culvert, cujo comprimento é de 1.700 metros, na 
Zona de Aterros do Porto Exterior, para garantir um bom funcionamento 
na próxima época das chuvas.

Com o intuito de melhorar a salubridade ambiental urbana, foram estabelecidos contentores de compressão de lixo em 
vários sítios, nomeadamente, no Largo da Companhia, na Travessa do Paralelo, no parque de estacionamento da Praia de 
Hac-Sá, em Coloane, na Travessa de Má Káu Séak, na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, na zona de estacionamento 
de carros de turismo da Praça das Portas do Cerco, na Rua da Doca do Lam Mau e no Beco do Pagode do Patane, tendo sido 
melhorado, de forma contínua, o sistema de recolha de resíduos de Macau, reduzido o número de postos de recolha de lixo e 
aumentado o volume de recolha, de modo a desenvolver um ambiente comunitário arrumado e limpo.

No ano de 2020, o Instituto realizou obras de reordenamento dos taludes da Estrada de Cacilhas (junto ao paiol da Guia), da 
Rua Correia da Silva da Taipa, da Estrada Nordeste da Taipa (Templo de Kun Iam), da Estrada de Cheoc Van (junto ao sanitário 
público da zona de churrasco do parque), procedeu à limpeza de solo colapso e solto, pedras soltas, plantas, vedação e geogrelhas 
danificadas na superfície de taludes, à pulverização de betão na superfície do talude, bem como à reserva de lugares para canteiros 
de plantas e à instalação de vedação, a fim de melhorar a arborização e elevar a estabilidade da superfície dos taludes, garantindo a 
segurança dos peões e condutores.

ciclovia e os Jardins do Oceano, optimizada a zona de diversão infantil ao lado da Praça Marginal da Taipa e instalados 
equipamentos de manutenção física nos espaços públicos envolventes, fazendo com que as instalações complementares gerais da 
ciclovia fossem aperfeiçoadas. Foi reordenada a zona de lazer no Jardim das Artes, junto da Rua de Berlim, o espaço foi dividido 
em zona de equipamentos de manutenção física e de diversão infantil, para que os diferentes grupos etários também possam 
desfrutar o espaço de lazer.

Obra na Ciclovia da Flor de Lótus, na Taipa

Revisão do sistema de drenagem com ajuda de CCTV
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Elaboração de projectos de obras rodoviárias

CategoriaN.º Número 
(itens/casos)

1
2
3
4

10

6

12

8

14

5

11

7

13

9

15

133
10
3
3

33

12

3

97

52

1.071

23

333

2

669

1

Projectos de obras (Plano anual, plano não constante ao plano anual e plano plurianual )

Serviços adjudicados de estudo e monitorização de instalações municipais

Coordenação e resposta a pareceres sobre plantas de condições urbanísticas

Serviços adjudicados de elaboração de projectos de obra

Resposta aos pareceres técnicos

Seguimento e reposta a queixas

Serviços adjudicados de concepção urbana e orientação de paisagem

Preparação de materiais para colóquios sobre assuntos comunitários (por mês)

Resposta a interpelações de deputados e vogais

Reuniões de análise das propostas, reuniões de obras ou planos de estudo

Coordenação de trabalhos redactoriais sobre segurança ocupacional (por mês)
Apresentação de projectos de planeamento e concepção

Trabalhos de levantamento e de execução de desenhos
Outros (entrevista) ou apoio no fornecimento de textos

Coordenação do contrato de concessão de serviços de fornecimento, instalação, 
manutenção e gestão de mobiliário urbano

Aperfeiçoamento dos trabalhos de fiscalização

Com o intuito de assegurar o bom funcionamento dos esgotos 
públicos, o IAM tem inspeccionado continuadamente a drenagem dos 
estabelecimentos de comidas e bebidas e dos estaleiros de construção. 
Em relação aos trabalhos de fiscalização das câmaras de retenção de 
óleos dos estabelecimentos de restauração, este Instituto melhorou o 
mecanismo de inspecção das câmaras interiores de retenção de óleos, 
e levou a cabo, juntamente com a Direcção dos Serviços de Turismo, 
fiscalização regular, tendo sido inspeccionadas 917 câmaras de retenção 
de óleos dos restaurantes e levantados 116 autos de notícia; para as 
infracções de escoamento de águas residuais nos estaleiros de construção, 
o IAM elaborou um plano de inspecção classificada, e coordenou com os 
serviços competentes a realização de inspecções, tendo sido investigados 
374 casos de drenagem nos estaleiros de construção e emitidos 47 autos 
de notícia/acusações, e exigido aos respectivos estaleiros de construção o 
desentupimento dos esgotos obstruídos. 

O IAM tem exigido, através de parecer técnico, aos estaleiros de construção e centrais de betão, a instalação de 
equipamentos de infiltração qualificados, assim como aos estabelecimentos de processamento de alimentos, a instalação de 
câmaras de retenção de óleos, entre outros. Além disso, através de actividades de promoção e divulgação, reforça a consciência 
sobre a protecção de drenagem pública por parte dos operadores e cidadãos. Este Instituto tem apreciado, de forma rigorosa, 
os pedidos de licença de obra rodoviária e, através de reuniões conjuntas com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de 
Tráfego, coordenando as partes para que executem os seus trabalhos no mesmo período, visando reduzir a repetição de obras 
num troço dentro de um curto espaço de tempo. Os fiscias do IAM tembém autuaram, no quadro do Regulamento Geral dos 
Espaços Públicos e das respectivas orientações de trabalho, fiscalizando rigorosamente a concretização dessas licenças, exigindo 
aos requerentes de licença a realização das obras de acordo com os regulamentos e orientação, e aplicando punições no caso de 
infracção. No ano de 2020, o IAM fiscalizou 783 casos de obras de abertura de valas nas vias públicas, tendo emitido 101 autos 
de notícia para as obras que constituíram infracções ao disposto no Regulamento Geral dos Espaços Públicos.

Ao longo do ano, o IAM levou a cabo e concluiu obras de drenagem nas várias zonas, incluindo a substituição das existentes 
válvulas unilaterais de maré nas Portas do Cerco e na área costeira do Porto Interior; o reordenamento de um torço de esgoto 
unitário de laje de pedra na Avenida da Praia Grande, entre a Calçada dos Quartéis e a Rua de Santa Clara; colocação de um 
novo esgoto de drenagem de águas pluviais para a triagem entre águas pluviais e residuais e de um tubo de águas residuais na 
Avenida dos Jogos da Ásia Oriental da Taipa; substituição de um tubo de drenagem pluvial danificado e impedido por argamassa 
de cimento; acréscimo de um tubo para escoamento de água pluvial na Avenida do Almirante Lacerda. No que diz respeito às 
infra-estruturas de grande envergadura contra inundações, está em curso a obra de construção de box culvert da estação elevatória 
de águas pluviais do norte do Porto Interior, que se encontra presentemente na última fase de execução de obra na Avenida De 
Demétrio Cinatti. Com a futura conclusão da obra de controlo e prevenção de inundações no sul do Porto Interior pelos serviços 
de obras públicas, espera-se que seja possível elevar a eficácia geral da prevenção de inundações na zona do Porto Interior.

Inspecção das câmaras retentoras de gorduras
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Reparação e manutenção do pavimento das vias públicas, drenagens
 e instalações urbanas em 2020

Obras realizadasN.º
1
2
3
4

10

6

12

8

14

18

5

11

7

13

9

15

19

16

20

22

17

21
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27
28

32

38

43

47

34

40

45

49

31
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30
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29

33
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44

48
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41

46

50
51
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m²
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unidades

unidades

m

unidades

unidades

m²

m²

m²

m²
m²
m²
m²
m²
m²

m

unidades

unidades

m

m3

unidades

m

unidades

m²

unidades

unidades

m

unidades

m

unidades

unidades

unidades

unidades

unidades

unidades

m

unidades
unidades

1.455
 565

5.426
204

87

2.037

1

123

327

11.645

46

96

518

1

486

21

123

51

17

207

10.916

2.754

14
431
475
367
144
421

321

2

11

121

164

1

709

6

4.020

630

42

8.465

41

1.448

107

11

4

2

9

15

240

1
3.433

Resguardos em forma de U de grande porte

Resguardos metálicos

Sinos metálicos

Postes metálicos amovíveis

Colectores de água de aço inoxidável

Placas toponímicas

Granito

Caixas de visita

Valetas

Placas metálicas

Calçada à portuguesa

Rampas

Canteiros

Caixilhos dos sumidouros

Tampas das fossas de cabos da CTM

Portas metálicas

Azulejos

Entulhos

Paredes

Sumidouros

Tampas das fossas de instalações eléctricas

Resguardos em forma de U de pequeno porte

Correntes metálicas

Postes metálicos de seis polegadas

Placas de sinalização

Juntas de asfalto

Mármore

Portas

Sumidouros

Postes metálicos cónicos

Instalações de divertimento infantil

Pavimentos de asfalto

Placas de pedra

Bancadas de madeira

Redes para resguardo

Ladrilhos do piso táctil

Resguardos de betão

Tampas das caixas de visita

Poço de Pesquisa

Equipamentos de manutenção física

Malhas contra ratos

Ladrilhos

Lancis

Caixilhos das caixas de visita

Tubos de escoamento

Pavimento de betão

Calçada

Pilares revestidos de marmorite

Grelhas de caldeira

Tampas dos sumidouros

Outras
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Estatística das obras em vias públicas, adjudicadas pelo IAM, em 2020

Número de obras  (Itens) 

Montante das propostas de despesa  (MOP)

Montante das propostas de adjudicação   (MOP)

Montante pago   (MOP)

Taludes e zonas verdes  (m²)

Zonas de lazer  (instalações)

Gradeamentos metálicos  (m)

Vedações para arborizaçãovertical  (m²)

Reparação de passagem superior para peões  (instalações)

Sanitários Públicos  (instalações)

Abertura e aperfeiçoamento de caldeiras para árvores  (unidades)

74

3.406,00

4

2.981,50

780,00

1

1

378

271.303.089,09

251.463.218,34

239.052.128,12

Trabalhos de 
repavimentação

Obras na rede de esgotos
Sumidouros    (unidades)
Caixas de visita   (unidades)
Principais condutas de 
canalização   (m)

145
139
2.405,07

Passeios

Vias rodoviárias

Comprimento (m)   
Área (m²)

Comprimento (m)   
Área (m²)

3.121,30
12.392,95

35.522,10
214.600,36

Estatística das queixas sobre danos em instalações urbanas em 2020

Pavimento
Passeios/ tijoleira

Escadas / corrimãos

Calçada à portuguesa

Resguardos metálicos
Pilares metálicos

Zonas de lazer / equipamentos 
de manutenção física

Graffiti  /Outros

Passagem superior para peões

Mesas de pedra / cadeiras de madeira

Placas toponímicas/ placas de sinalização 

Caixas de visita

Tampas de caixas de visita

Lancis

Resguardos, separadores de betão e canteiros

Concepção das obras de arruamento

Depósitos de resíduos / contentores 
compactadores

0 100 200 300 400 500 600 700

Número de queixas

97
312
325

50
10
19

27
73

61
160

246
412

646
605

180
34

716



7 Promoção do Intercâmbio e 
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Jurídicos
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Optimização dos trabalhos jurídicos
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7 O Instituto para os Assuntos Municipais dedicou-se a criar um melhor 
mecanismo de comunicação, tanto a nível interno como externo, cooperar em 
actividades da iniciativa de outros serviços públicos e associações, e divulgar 
oportunamente as informações, para o público se inteirar melhor sobre as 
tarefas do IAM e para criar uma imagem positiva deste Instituto.

Promoção do Intercâmbio e 
Optimização dos Trabalhos 
Jurídicos

Apoio às actividades de intercâmbio

Reforço da cooperação com diversos serviços públicos e associações

Como sempre, o IAM organizou e co-organizou, com outros 
serviços públicos ou instituições, diversas actividades e prestou-lhes 
apoio nos trabalhos envolvidos, nomeadamente, na área da recepção 
protocolar, com a disponibilização de um mestre-de-cerimónias, 
fotografia e interpretação. Em 2020, as actividades incluíram a plantação 
na “zona de plantação de árvores por celebridades”, no Trilho da Taipa 
Pequena 2000, com a participação do Chefe do Executivo, a Sessão de 
Esclarecimento sobre a Lei de Controlo Sanitário Animal e a Cerimónia 
de Inauguração e Entrega de Prémios da Exposição de Trabalhos do 
Concurso Público para o Projecto de Concepção Arquitectónica de Macau 
- Sistema de Ligação Pedonal Sem Barreiras no Parque Municipal de 
Mong-Há. Neste ano, prestou também apoio ao Gabinete do Secretário 
para a Administração e Justiça, na realização de uma série de reuniões e 
actividades de intercâmbio, incluindo encontros de troca de ideias com os 
dirigentes do IAM, os membros do Conselho Consultivo para os Assuntos 
Municipais, os conselhos consultivos de serviços comunitários, as chefias 
do IAM, os departamentos de segurança alimentar do IAM, associações 
de funcionários públicos, entidades responsáveis 
pelos trabalhos subsequentes à passagem de tufões, 
e o sector dos mercados e da carne de suíno. No que 
respeita às actividades de intercâmbio, organizou 
visitas para o Gabinete de Ligação do Governo 
Popular Central na RAEM e para as respectivas 
entidades do Interior da China, incluindo a visita 
dos representantes da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos de Taiwan, Hong Kong e Macau da Cidade 
de Zhuhai, a visita da delegação do Ministério do 
Comércio da China ao Novo Mercado Abastecedor 
de Macau e ao Complexo Municipal do Mercado 
do Patane, e a visita dos dirigentes do Gabinete de 
Ligação do Governo Popular Central na RAEM ao 
Edifício do IAM. Através da apresentação das 
funções das instalações do Instituto e da sua 
situação de funcionamento diário, intensificam-se  
os intercâmbios entre o IAM e os departamentos governamentais da China e de Macau, no sentido de alargar os canais de recolha 
de opiniões e sugestões sobre a optimização dos trabalhos municipais e criar uma boa ponte de comunicação, para promover a 
cooperação. A par disso, coordenou com a Melco Crown na realização de actividades de voluntários, ajudando a limpar os trilhos, 

Plantação de árvores pelo Chefe do Executivo

Visita de Delegação do Ministério do Comércio da China ao Novo Mercado 
Abastecedor
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Apoio aos trabalhos de reuniões e reforço da colaboração e da comunicação
No que respeita ao Núcleo de Sessões, coube ao IAM 

coadjuvar o Conselho de Administração, o Conselho Consultivo 
e a Comissão de Fiscalização Financeira e Patrimonial 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 2020, 
prestou apoio a 117 reuniões, incluindo 63 do CA, 27 do 
Conselho Consultivo e dos grupos de estudo, 5 da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Patrimonial e 22 reuniões 
específicas realizadas pelos membros do CC ou de outras 
instituições. Prestou também apoio a 10 sessões abertas ao 
público, das 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 2.288 
deliberações e documentos para conhecimento do Conselho de 
Administração, dos quais 280 necessitam de ser submetidos 
à tutela, ou seja, ao Secretário para a Administração e Justiça, para apreciação ou aprovação. Além disso, introduziu 2.225 
deliberações e itens para conhecimento no Sistema de Consulta das Deliberações e Itens para Conhecimento do CA. A par 
disso, recebeu 421 opiniões dos membros do Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais, 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. Este Instituto organizou 
ainda reuniões de intercâmbio entre o Conselho de Administração para os Assuntos Municipais, os chefes de departamentos e 
os membros do Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais, de modo a trocar ideias sobre os trabalhos municipais de 
diversas áreas, intensificar a comunicação e a cooperação internas, promover a partilha de trabalhos e interacção dos elementos 
de diversas subunidades e contribuir para promover e melhorar os trabalhos. Para colaborar com os sete projectos de estudo dos 
quatro grupos de assuntos específicos do Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais, este Instituto ajudou os grupos de 
assuntos específicos a realizar reuniões com os administradores do CA e os chefes de departamentos, de acordo com os temas, 
e a visitar as diferentes instalações municipais, conforme os temas de estudo, tendo colaborado também com os grupos de 
assuntos específicos para concluir os estudos de assuntos específicos, conforme as suas atribuições, e coordenado a submissão 
de relatórios do CA e as respostas dadas pelos serviços competentes para o Secretário para a Administração e Justiça. Através 
dessas acções interactivas, elevou o resultado do intercâmbio, ajudando na troca de ideias entre o Conselho Consultivo e os 
serviços competentes, e prestando opiniões específicas a nível da optimização dos serviços e construções municipais, com vista 
a aumentar o nível de serviços do IAM e responder melhor às exigências da sociedade.

a Praia de Hác-Sá e a zona de churrasco. Essas actividades, para além de se articularem com as empresas de grande escala no 
cumprimento das suas responsabilidades sociais, também contribuem para promover os serviços competentes deste Instituto. 
Por sua vez, os trabalhadores de relações públicas e protocolo do IAM, ao demonstrarem uma atitude profissional aquando da 
realização dessas actividades, contribuíram para que elas tivessem um maior sucesso.

Reunião entre o Secretário para a Administração e Justiça e o 
sector

Visita do Grupo de Assuntos Específicos para a Construção Urbana à Oficina das Ilhas da Divisão de 
Manutenção
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Divulgação oportuna de informações e intensificação da comunicação e cooperação com os 
órgãos de comunicação social

As conferências de imprensa realizadas após as sessões abertas mensais apresentaram a situação de trabalhos recentes do 
IAM, tal como as actividades desenvolvidas para os órgãos de comunicação social pelos membros do Conselho de Administração 
para os Assuntos Municipais e pelos chefes dos departamentos. Para aumentar melhor a transparência dos trabalhos municipais, o 
Instituto realizou várias conferências de imprensa sobre 
obras importantes e projectos especiais, tais como o 
plano de optimização dos sanitários públicos do IAM, 
a construção do corredor verde ao longo da costa 
sul da Península de Macau, a inclusão pela primeira 
vez de árvores antigas de locais privados na Lista de 
Salvaguarda (Lista de Salvaguarda de Árvores Antigas 
e de Reconhecido Valor), os trabalhos de saneamento 
do IAM, etc. Além do mais, organizou também grandes 
conferências de imprensa in loco com os órgãos de 
comunicação social, bem como a presença de chefes de 
departamento em programas de debate sobre assuntos 
actuais ou entrevistas aos órgãos de comunicação 
social, contribuindo, através de divulgações positivas, 
para aumentar a compreensão, o apoio e a colaboração 
do público relativamente aos trabalhos do IAM.

O Instituto tomou também a iniciativa de divulgar informações sobre as suas tarefas principais e os casos emergentes 
ou de grande importância que preocuparam os cidadãos, como, por exemplo, uma série de medidas emergentes contra o novo 
coronavírus tomada pelo IAM em articulação com o Governo da RAEM; deu continuidade à divulgação de mensagens a 
aconselhar a redução dos preços da carne de porco por grosso e a retalho; procedeu ao domínio das medidas de prevenção 
contra desastres antes da época dos tufões, e das medidas de higiene após a passagem de tufões, e à imposição ao sector da 
alimentação da necessidade de tratamento adequado dos alimentos afectados pelas inundações; deu continuidade à divulgação 
de informações sobre o reforço das medidas a aplicar aos alimentos da cadeia de frio importados de todo o mundo pelo IAM, 
prevenindo rigorosamente a transmissão do novo coronavírus por produtos da cadeia de frio e produtos embalados importados 
do exterior. Por outro lado, relativamente aos assuntos relativos ao tratamento de animais vadios que preocuparam a sociedade, 
à qualidade das obras em sanitários públicos, à reabertura da zona de churrasco, ao parque de pneus na Taipa e aos trabalhos 
de inspecção por amostragem dos alimentos da cadeia de frio e trabalhos sobre prevenção de epidemias, este Instituto também 
respondeu oportunamente às consultas dos órgãos de comunicação social. 

Em 2020, o IAM publicou 755 comunicados de imprensa, 270 anúncios 
e notificações, enviou 85 avisos para cobertura noticiosa, fez 4.680 recortes de 
jornais e destacou trabalhadores para gravar 40 episódios do programa de televisão 
“Informações ao Público”. Durante o ano inteiro, publicou quatro edições das 
versões chinesa e portuguesa do “Boletim do IAM”, de periodicidade trimestral, 
contribuiu para apresentar de forma diversificada ao público as tarefas recentes 
deste Instituto e elevar a sua boa imagem. Contudo, para a protecção ambiental e 
em articulação com os trabalhos de promoção da electronização do Governo da 
RAEM, o referido boletim já foi convertido para suporte electrónico desde meados 
do corrente ano. Como em todos os anos anteriores, o Instituto organizou também 
o “Jantar Convívio com os Órgãos de Comunicação Social Locais”, na expectativa 
de que os órgãos de comunicação social pudessem continuar a desempenhar o seu 
papel como ponte de comunicação entre o Instituto e os cidadãos, transmitindo em 
tempo oportuno os trabalhos e serviços executados pelo IAM, para que o público 
obtivesse as respectivas informações e para que fosse aumentada a transparência 
dos trabalhos municipais, recolhendo, ao mesmo tempo, as opiniões dos diferentes 
estratos sociais, a fim de obter um melhor conhecimento das situações e das 
opiniões da sociedade e contribuir para o desenvolvimento das políticas cívicas.

Conferência de imprensa da “Inclusão pela primeira vez de árvores antigas 
de locais privados na Lista de Salvaguarda de Árvores Antigas e de 
Reconhecido Valor”

Boletim do IAM n.º 5
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Decoração do Edifício do IAM e colocação de decorações festivas, 
para criar uma boa imagem do IAM

Participação activa em actividades de caridade

As decorações festivas no Edifício do IAM têm recebido, 
como sempre, críticas positivas por parte dos cidadãos e turistas 
e, durante o ano novo lunar, o edifício foi decorado com um rato 
de grandes dimensões, peónias e pessegueiros como elementos 
principais, e articulado com as decorações de lingotes de ouro, 
dinheiro e flores de estilo chinês, atraindo os cidadãos e turistas 
para visitar o edifício. Simultaneamente, teve lugar no Largo 
do Senado a “Cerimónia de Iluminação das Decorações do Ano 
Novo Lunar”, acompanhada de apresentação de música chinesa, 
adicionando uma atmosfera animada e festiva ao local. O Natal 
é um dia de celebração universal, por isso, o interior do Edifício 
do IAM foi decorado com iluminações natalícias e a colocação 
de presépio na entrada principal. No centro do jardim, havia uma 
árvore de Natal de grande porte com flores e diversos enfeites 
natalícios e, ao seu lado, foram colocadas pequenas árvores de 
Natal, renas e luzes de néon com anéis de estrelas cadentes, 
tornando-se num ponto focal do jardim, criando assim um efeito 
romântico especial, para que os cidadãos e turistas pudessem sentir 
a alegria natalícia.

Neste ano, o Instituto continuou a organizar a actividade “Oferta de Presentes de Natal a Crianças 2020”. Todavia, com 
o impacto do novo coronavírus na situação de emprego local, os fundos angariados em cooperação com a Cáritas de Macau 
deste ano destinaram-se a financiar as famílias 
de baixos rendimentos influenciadas pela 
pandemia em Macau e as famílias de crianças 
com necessidades especiais. Esta actividade 
incluiu a compra de presentes e angariação de 
fundos, sendo os presentes oferecidos, através 
das associações beneficiadas, a crianças e 
jovens carenciados de Macau até 16 anos de 
idade, enquanto os fundos angariados foram 
destinados a beneficiar as crianças de famílias 
influenciadas pela pandemia em Macau. A 
actividade “Oferta de Presentes de Natal 
a Crianças” obteve o apoio dos cidadãos, 
angariando mais de 480 mil patacas, o que 
demonstra em pleno o amor e a bondade da 
população de Macau.

Este Instituto continuou a incentivar os trabalhadores a participar na “Marcha de Caridade para Um Milhão”, na sua 
edição de 2020. Entretanto, em colaboração com os trabalhos de prevenção epidémica, a “Marcha de Caridade para Um 
Milhão” deste ano passou a ser feita online, e os colegas doaram generosamente e participaram activamente. O IAM doou 
um total de 61.700 patacas ao Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal Ou Mun, tendo a equipa percorrido mais de 1,6 
milhões de passos e obtido o “Certificado de Marcha de Caridade”, demonstrando o espírito de caridade, de solidariedade e 
ajuda mútua dos trabalhadores do IAM.

Iluminações decorativas de Natal no Edifício do IAM

“Oferta de alegria e amor a crianças no Natal 2020”
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Em 2020, a tradução de documentos abrangeu principalmente 
documentos jurídicos (projectos de lei, documentos de consulta, 
pareceres jurídicos, processos jurídicos e documentos judiciais), e 
de projectos de propostas de lei sobre a Lei de Controlo Sanitário 
Animal e o Regime de Gestão dos Mercados Públicos, bem como 
de informações relacionadas, enquanto os outros documentos 
traduzidos incluíram informações sobre segurança alimentar, 
documentos relativos a concursos, respostas às interpelações dos 
deputados da Assembleia Legislativa, relatórios de actividades, 
relatórios de execução do Plano de Actividades, comunicados de 
imprensa, informações promocionais de actividades, propostas, 
actas e respectivos documentos, formalidades administrativas, 
orientações internas, a página electrónica do IAM e a página 
electrónica específica do Conselho Consultivo de Serviços 
Comunitários. Além do mais, com o impacto da epidemia de 
pneumonia do novo coronavírus, prestou também serviços de 
tradução sobre os trabalhos do IAM no combate à epidemia. No 
âmbito da interpretação, esses trabalhos decorreram por ocasião 
da realização de reuniões (Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Conselho Consultivo para os Assuntos

O ano de 2020 foi um ano invulgar e repleto de desafios. Em consonância com o desenvolvimento social e 
as necessidades reais, o IAM prestou apoio na definição da Lei de Controlo Sanitário Animal e do Regulamento 
Administrativo “Limites Máximos de Resíduos de Pesticidas em Géneros Alimentícios”; na elaboração da proposta de lei 
do Regime de Gestão dos Mercados Públicos e do seu projecto de regulamento administrativo; e na promoção e elaboração 
do regulamento administrativo “Regime de Gestão de Obras Rodoviárias”. Os documentos de que tratou foram de vários 
tipos, nomeadamente: prestação de serviços cívicos, 119; relatórios sobre casos específicos relativos ao incumprimento do 
Regulamento Geral dos Espaços Públicos, 5.840; registos de audiência e requerimentos para uma prestação imediata ou 
para uma prestação prévia, 1.558; ofícios, serviços internos e informações, 8.384; contratos e certidões, 5.961. No intuito de 
desenvolver melhor os serviços electrónicos, lançou os serviços de “notificação electrónica” no dia 26 de Outubro, podendo 
os cidadãos aceder à aplicação para telemóvel “Acesso comum aos serviços públicos da RAEM” e fazer o registo para a 
recepção electrónica da notificação sobre a decisão sancionatória do Regulamento Geral dos Espaços Públicos, e os cidadãos 
que já têm conta aberta para o “Acesso comum aos serviços públicos da RAEM” podem pagar as multas do Regulamento 
Geral dos Espaços Públicos mediante a aplicação para telemóvel “Acesso comum aos serviços públicos da RAEM”, o que 
contribui para a implementação da governação electrónica.

Municipais, Conselhos Consultivos de Serviços Comunitários, colóquios sobre assuntos comunitários, e reuniões 
interdepartamentais), processos jurídicos, abertura de propostas de concursos e sessões de esclarecimento, cerimónias de 
actividades e conferências de imprensa. No quadro da tradução feita no ano de 2020, são de salientar as 13.449 páginas 
vertidas de chinês para português e vice-versa, as 1.542 páginas vertidas de chinês para inglês e vice-versa, a verificação de 2.981 
páginas de tradução adjudicada; as 529 horas despendidas na interpretação de chinês, português e inglês e ainda 23 horas de 
serviços rápidos de interpretação. 

Elevação da qualidade da tradução

Optimização dos trabalhos jurídicos

Trabalhos de interpretação
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Número de reuniões apoiadas em 2020 

Mapa estatístico dos trabalhos do Núcleo de Imprensa 2020
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Elevação da capacidade de trabalho dos trabalhadores
Elevação da eficácia da gestão financeira

Ajustamento na implementação do governo electrónico 8 Assuntos Financeiros e Administrativos 
e Governo Electrónico 
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8O IAM tem prosseguido com a concepção de uma gestão humana e científica, 
e continuado a elevar a eficácia da gestão administrativa através do reforço 
da capacidade e qualidade dos trabalhadores, bem como a conjugar com uma 
gestão financeira apropriada e o aumento crescente da aplicação das tecnologias 
informáticas, dedicando esforços para manter uma equipa caracterizada por 
profissionalismo e alta eficiência e para prestar serviços de qualidade e mais 
convenientes aos cidadãos.

Assuntos Financeiros e Administrativos 
e Governo Electrónico

Elevação da capacidade de trabalho dos trabalhadores

Realização de acções de formação de diversos tipos 
para o reforço de capacidade pessoal dos trabalhadores

Consolidação da gestão de recursos humanos e implementação do projecto de acções de 
assistência ao trabalhador

No intuito de se adequar às Linhas de Acção Governativa do 
Governo da RAEM, o Instituto procura sempre optimizar o mecanismo 
de formação dos trabalhadores e aumentar a sua capacidade global de 
trabalho. Em 2020, apesar de ter sofrido o impacto do surto epidémico 
da COVID-19, o Instituto, consoante a situação real, ainda organizou, 
realizou e interviu um total de 259 acções de formação de diversos tipos 
destinadas aos seus trabalhadores. Nelas participaram 3.885 formandos 
e despendeu-se um total de 29.936 horas, 17.544,5 horas das quais 
gastas em acções organizadas pelo IAM e nas quais participaram 2.858 
formandos. O Instituto ministrou nove cursos de formação dirigidos 
a indivíduos externos ao IAM, num total de 2.087 horas com os 312 
formandos neles presentes a integrarem um total de 18 turmas.

O IAM continuou a impulsionar acções de assistência e apoio destinadas aos trabalhadores. Ao longo do ano, 
além de ter enviado congratulações de aniversário a trabalhadores do Instituto e presentes e cartões de felicitações a 62 

De entre as acções de formação de diversos tipos, foram organizados o “Curso de revisão de trabalhos de autuação para 
os fiscais”, o “Curso de autodefesa para os fiscais” e o “Curso de formação para o pessoal de fiscalização de obras”, para 
o reforço da capacidade dos fiscais da linha frente. Houve várias acções de formação no domínio da resposta a catástrofes, 
nomeadamente, o “Curso de formação de operadores de gruas montadas em camiões”. Em articulação com o conceito das 
acções governativas do Governo da RAEM, foram realizadas as actividades de formação do “Forúm da Realidade Nacional: 
Posição e atitude devidas dos funcionários públicos da RAEM”, para o pessoal de gestão de nível intermédio. Em matéria 
de cursos de formação de leis e regulamentos, foram organizados cursos/ palestras da Lei Básica de Macau, Código do 
Procedimento Administrativo, Lei da Protecção de Dados Pessoais, Regulamento Geral dos Espaços Públicos, Finanças 
Públicas, e o Curso básico de Código de Integridade, para reforçar a capacidade para fazer cumprir a lei e aumentar a 
consciência dos trabalhadores do Instituto sobre a integridade.

Quanto à formação para efeitos de acesso, o IAM desenvolveu, em 2020, 39 acções formativas, integrando um total de 
59 turmas e despendendo um total de 13.859 horas para os trabalhadores em regime de frequência. Além disso, o Instituto 
organizou também três sessões dos Cursos de Formação em Regime de Padrão-Base, nos quais participou um total de 78 
formandos. Além disso, deu seguimento aos trabalhos relativos à formação para acesso recomendada a 752 trabalhadores que 
tiveram ingresso no IAM, acesso ou recolocação. 

Fórum da Realidade Nacional: Posição e atitude 
devidas dos funcionários públicos da RAEM
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Criação de mecanismo de prevenção normalizada de epidemia e aperfeiçoamento dos trabalhos 
de gestão administrativa

trabalhadores que tinham acabado de ser pais ou mães, o Instituto 
disponibilizou o serviço de acolhimento one stop  a 63 novos 
trabalhadores, realizando 10 festas de despedida por reforma e 
duas palestras sobre aposentação. No âmbito do apoio abrangente a 
trabalhadores que sofriam de doença crónica ou que sofreram ferimentos 
com origem em acidentes de trabalho, efectuou contactos telefónicos 
para expressar sentimentos de solidariedade para os 39 trabalhadores 
que sofreram ferimentos ligeiros com origem em acidentes de trabalho 
e visitou nove trabalhadores com doença crónica ou que sofreram 
ferimentos bastante graves com origem em acidentes de trabalho. O 
Grupo de Apoio aos Trabalhadores prestou também serviço de apoio 
psicológico e emocional aos trabalhadores e aos seus familiares. Em 
simultâneo, o Instituto continuou a levar avante o “serviço de apoio no 
alívio do stress”, tendo organizado durante o ano 14 entrevistas pessoais e 

Consoante a evolução epidémica da COVID-19, o Instituto 
tem continuado a prestar atenção à organização dos trabalhos da 
Administração Pública e da autoridade sanitária e às orientações 
mais recentes de prevenção e controlo à epidemia e permitido que 
os trabalhadores, através de serviços internos e circulares, tomem 
conhecimento das últimas notícias sobre a prevenção da epidemia. Em 
simultâneo, não tem deixado de advertir os trabalhadores do Instituto 
para insistirem na normalização da prevenção da epidemia, incluindo o 
cumprimento das orientações de prevenção epidemiológica e de diversas 
obrigações de declaração de saúde.

No ano 2020, o Sistema de Gestão de Documentos Oficiais e de 
Processos entrou em funcionamento, a título experimental. O Instituto, 
além de testar, de forma activa e experimental, o sistema, forneceu 
ajuda nas dúvidas e dificuldades existentes no uso do sistema por 
parte dos diversos departamentos, e apresentou pareceres e sugestões 
semanalmente junto da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública. Desde a entrada em funcionamento oficial do sistema, o Instituto tem colaborado plenamente com o sistema 
na entrega e recepção dos documentos electrónicos, interpretando e acompanhando as dúvidas e problemas existentes que os 
departamentos tenham.

41 entrevistas telefónicas, bem como prestado acompanhamento e apoio adequado consoante as necessidades. Por outro lado, 
realizou quatro sessões de “conversas cordiais aquando das visitas a locais de trabalho”, para os Departamentos com maior 
número de trabalhadores do nível básico, nas quais participou um total de cerca de 200 trabalhadores. Além disso, através da 
intranet e correio electrónico, o Instituto enviava, periodicamente conselhos sobre saúde e vida quotidiana aos trabalhadores, 
dava-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 e elevando um espírito de equipa e o sentido de pertença do pessoal ao Instituto.

Participação de trabalhadores do IAM em actividade de 
competição desportiva

Visita e oferta de solidariedade aos colegas

Actividade “Conversas cordiais aquando das visitas a 
locais de trabalho”

Passagem do tufão Higos por Macau - apoio prestado 
por pessoal alheio à linha de frente nos trabalhos da 
equipa de apoio
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Em articulação com a Ordem Executiva n.º 111/2019 que visa regular os prazos de conservação e o destino final dos 
arquivos administrativos de natureza comum e que entrou em vigor no final de Agosto, o Grupo de Optimização do Arquivo 
de Documentos do Instituto visitou os locais com escritórios dos diversos Departamentos e armazéns intermediários em Junho, 
para conhecer o estado de preparação e as dificuldades existentes dos diversos Departamentos e subunidades em relação aos 
trabalhos da regulamentação acima referida, e fornecer pareceres técnicos, revendo a situação de acompanhamento e melhoria 
das subunidades em relação aos trabalhos de gestão de arquivos de documentos gerais.

Para assegurar um funcionamento célere e eficaz das equipas de apoio de resposta a sinistros, o Instituto continuou a 
executar, por ordem, os trabalhos relacionados com a organização das respectivas equipas e a realizar testes de funcionamento 
interno, para simular a situação de contacto em relação à acção da equipa de apoio e acompanhar e resolver os problemas 
existentes e sugestões de melhoria. Além disso, com a passagem dos tufões “Higos” e “Nangka” no decorrer do ano, o Instituto 
activou o mecanismo relativo à prevenção e resposta a catástrofes e o pessoal do Centro de Coordenação do Instituto manteve 
sempre um contacto próximo com chefes e membros das equipas de apoio, para proceder melhor ao contacto, coordenação 
e outros trabalhos preparatórios para o pessoal da equipa de apoio no caso de haver uma acção a qualquer momento. Nesse 
âmbito, após a passagem do tufão “Higos”, foi coordenado e contactado um total de 40 pessoas da equipa de apoio do pessoal 
alheio à linha de frente, para prestar ajuda na remoção de obstáculos nos parques e jardins.

No ano transacto, o Núcleo de Expediente e Arquivo tratou de um total de 113.339 documentos, incluindo a recepção de 
49.298 documentos internos, 22.580 documentos externos e 11.564 peças de correio da Direcção dos Serviços de Correios. O 
núcleo prestou também ajuda à recepção/distribuição de 12.411 documentos e propostas de consulta.

Em 2020, o Instituto executou a microfilmagem e tratamento digital 
de documentos relativos a cemitérios, de actas, de processos de vendilhões 
e de documentos relativos a venda e arrendamento de instalações. Este 
processo abrangeu um total de 4.937 documentos, totalizando 112.364 
páginas, produziu ainda outros 46 rolos de microfilme. Além disso, o 
Instituto continuou a reexaminar 8.382 documentos relativos a cemitérios, 
procedendo à impressão e à encardernação de rolos de microfilme de “Livro 
de sepultura”, para a Divisão de Higiene Ambiental, totalizando 11 livros.

Em relação aos trabalhos de design, foram concluídos 832 trabalhos 
de design em 2020, com destaque para: Feliz Ano do Rato, 20.º Festival da 
Flor de Lótus de Macau e 39.ª Edição da Semana Verde, IAM em Contacto, 
Centros de Prestação de Serviços ao Público, publicidade regular e curtas-
metragens do Centro de Serviços da RAEM na Areia Preta e do Centro de 
Serviços da RAEM das Ilhas, Feira de Natal, Feira da véspera do Ano Novo 
Chinês, Pavilhão de Animais Embalsamados de Macau, Estatuto do Pessoal 
do IAM e a concepção de imagens visuais para várias exposições de flores. Além disso, o IAM prestou o “serviço de impressão 
digital”, tendo imprimido ao longo do ano 11.296 folhas.

Elevação da eficácia da gestão financeira

No âmbito dos trabalhos gerais de gestão financeira, tendo por princípio 
o melhoramento contínuo, o Instituto manteve cinco acreditações anuais ISO 
em que havia aprovado anteriormente, nomeadamente, Sistema de Gestão da 
Frota Automóvel do Núcleo de Veículos ISO9001, Sistema de Fiscalização 
da Higiene Ambiental ISO14001, Certificação Internacional de Qualidade 
ISO9001 no âmbito da contabilidade da Divisão de Assuntos Financeiros, 
no âmbito do serviço de gestão do armazém e consultas anuais da Divisão 
de Património e Aprovisionamento, e certificação relativa à fiscalização 
da higiene ambitental ISO14001 no âmbito do aprovisionamento, para 
salientar a importância dada pelo Instituto na protecção ambiental e melhorar 
continuamente a qualidade de serviços dos respectivos trabalhos.

No ano 2020, o Instituto concluiu a elaboração da conta de gerência do ano económico do Instituto, bem como a elaboração 
dos itens orçamentais do IAM integrados na PIDDA e o controlo da sua execução. Em matéria de aprovisionamento, foi 
implementado o sistema electrónico de procedimentos de aprovisionamento por consulta não escrita, para elevar o nível de 
confidencialidade de consulta não escrita e reforçar a justiça e a imparcialidade. No âmbito da gestão dos bens móveis, já foi 
concluído o teste do novo sistema de gestão de bens móveis-Sistema de gestão de activos com Identificação por radiofrequência 
(RFID) e no decorrer do ano, já foram substituidos os códigos RFID de mais de 30 mil de bens móveis. Em simultâneo, o Instituto 
não deixou de executar a inventariação de bens móveis de diversos tipos, para reforçar a eficácia da sua gestão. 

Trabalhos de concepção -Cartaz da Feira de Natal 
do Ano 2020

Substituição do código de barras RFID de bens móveis
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Em relação à gestão de instalações, não descurou a aplicação do mecanismo de vigilância dos bens imóveis, para garantir 
que os equipamentos operassem nas melhores condições. O Instituto procedeu também à fiscalização, avaliação e análise 
dos serviços de limpeza e segurança adjudicados prestados nas instalações, reorganizando os locais com condições mediante 
integração e nova distribuição, reduzindo assim a quantidade de uso desses serviços, de modo a diminuir os custos com esses 
serviços. Em simultâneo, reforçou o mecanismo de fiscalização e supervisão, através de um controlo e uma fiscalização apertados, 
para que a prestação dos serviços adjudicados mantivesse uma elevada qualidade, garantindo que a utilização desses recursos 
fosse o mais proveitosa possível.

Para optimizar os equipamentos complementares das instalações públicas do Instituto, foi concluída a instalação de 
armários em 11 locais sob gestão do IAM, nomeadamente, Circuito de manutenção da Colina da Guia, ao lado do Posto de 
segurança no Parque do Reservatório de Macau, Área de aluguer de bicicletas da Zona de Lazer da Marginal da Taipa, Ciclovia 
da Zona de Lazer da Marginal da Taipa, Parque Central da Taipa (próximo ao campo de basquetebol), Parque Central da Taipa 
(próximo ao campo de futebol), Avenida da Praia Taipa (próximo ao elevador no corredor), ao lado da máquina de venda 
automática de bebidas na zona desnivelada do Lago Sai Van, Rampa do Reservatório da Guia, Parque Municipal da Colina da 
Guia (em frente ao Sanitário público JM19) e Praia de Hác-Sá (próximo à zona de churrasco).

Para continuar a optimizar os parques de estacionamento público sob gestão do IAM e a proporcionar conveniência aos 
utentes, foi já introduzido o sistema de pagamento automático com sensor nos quatro parques de estacionamento público sob 
gestão do Instituto, incluindo o Auto-Silo do Vale das Borboletas, o Auto-Silo do Novo Mercado Abastecedor de Macau, o 
Auto-Silo do Complexo Municipal do Mercado do Patane e o Auto-Silo do Mercado de S. Lourenço. Esse sistema abrange 
carros e motocicletas, e suporta o pagamento electrónico de duas entidades - Macau Pass e Banco da China, tendo atingido um 
resultado ideal.

Reforço da gestão da frota de veículos

Em articulação com os trabalhos do mecanismo do Instituto relativo à prevenção e resposta a catástrofes, o IAM já 
identificou os locais de estacionamento de veículos do Instituto que podiam ser afectados por inundações e tufões, e continuou 
a rever e alterar as “orientações para evacuação de veículos de locais afectados por inundações”. Com o intuito de permitir que 
os respectivos trabalhadores dos diversos departamentos possam conhecer melhor os locais de estacionamento de veículos a 
evacuar e os cuidados a observar, o Instituto levou a cabo o teste de evacuação de veículos em Março, com a intervenção de oito 
subunidades, que teve um resultado positivo.

No âmbito da inspecção anual de veículos, ao longo do ano, um total de 375 veículos e máquinas (incluindo 290 
automóveis, 75 motocicletas e 10 máquinas industriais) foram sujeitos e aprovados na inspecção anual no Centro de Inspecções 
de veículos automóveis da Direcção dos Serviços de Assuntos de Tráfego. Por outro lado, o Instituto não deixou de monitorizar, 
através de recolha e análise dos dados de consumo de combustível e quilometragem, além do estado de uso dos veículos 
dos departamentos, permitindo, em simultâneo, a inspecção e reparação dos veículos com dados anormais de consumo de 
combustível e uma coordenação e afectação de alguns veículos com pouco uso para o uso dos departamentos mais carentes, de 
modo a optimizar o uso dos veículos do Instituto.

Ajustamento na implementação do governo electrónico

Ajuda ao Governo nos trabalhos contra epidemias
Consoante a pandemia global da COVID-19, o Instituto tem iniciado, de forma 

empenhada, os trabalhos contra a epidemia e reforçado a prevenção e o controlo de 
epidemias na importação de produtos alimentares através da cadeia de frio, continuando a 
aumentar a eficiência do mecanismo de seguimento de origem e destino das mercadorias. 
Para tal, o Instituto lançou o Sistema de Rastreio de Produtos Alimentares da Cadeia de 
Frio. Para os produtos alimentares da cadeia de frio que passarem pela inspecção sanitária, 
ao entrar em Macau, o proprietário dessas mercadorias tem de completar a declaração 
regularizada no sistema de rastreio, devendo nomeadamente: registar, diariamente, as 
empresas destinatárias das mercadorias, as empresas que devolveram as mercadorias, a 
quantidade de mercadorias, entre outros, para o IAM poder seguir com precisão a origem, 
estoque e localização dos produtos alimentares da cadeia de frio. Uma vez verificada 
irregularidade, os serviços de supervisão dos produtos alimentares e de prevenção epidémica 
podem dominar atempadamente as quantidades em estoque, bem como concentrar-se na 
investigação sobre o destino dos produtos, assinalar e observar os indivíduos considerados 
de risco por poderem ter estado em contacto com os produtos em causa, e controlar, 
atempadamente, os riscos de propagação de doenças.

“Sistema de Rastreio de Produtos 
Alimentares da Cadeia de Frio”
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Para registar a situação de teste de ácido nucleico dos trabalhadores a lidar com produtos alimentares da cadeia de frio, 
foi desenvolvido o “Sistema de Registo dos Profissionais da Área de Produtos Alimentares da Cadeia de Frio”, que registou as 
informações dos trabalhadores que lidam com produtos alimentares da cadeia de frio e dos trabalhadores nos estabelecimentos 
de comidas e bebidas. Uma vez verificado que os produtos alimentares da cadeia de frio apresentam estado anormal, o Instituto 
procede ao acompanhamento oportuno de acordo com as respectivas informações. Para mais, o sistema conjuga diariamente as 
informações respeitantes ao teste de ácido nucleico dos respectivos trabalhadores com o sistema dos Serviços de Saúde. Caso 
se verifique a falta de registo de teste de ácido nucleico dos trabalhadores em causa, o seu comprovativo do resultado do teste 
de ácido nucleico a expirar ou já expirado, o sistema emite mensagens de aviso.

Impulsionamento contínuo dos trabalhos da “Governação Electrónica”

Optimização e reforço dos trabalhos de segurança informática

Em articulação com a entrada em vigor da Lei de “Governação electrónica” 
no dia 27 de Setembro de 2020, o IAM alterou várias aplicações de serviços 
electrónicos, para suportar a Conta única de acesso comum aos serviços públicos da 
RAEM (Pessoas singulares e entidades), e adicionou a “Renovação de Licença de 
Estabelecimentos de Comidas e Bebidas” e o “Serviço de Pagamento Electrónico 
de Multas do Regulamento Geral dos Espaços Públicos”, na aplicação e página 
electrónica da Conta única de acesso comum aos serviços públicos da RAEM, 
adicionando, em simultâneo, a função de recepção, por forma electrónica, de 
notificação da decisão de sanção do “Regulamento Geral dos Espaços Públicos” na 
aplicação para telemóvel e página electrónica da Conta única de acesso comum aos 
serviços públicos da RAEM, para acompanhar o desenvolvimento da governação 
electrónica do Governo da RAEM.

Em matéria de optimização de infra-estruturas e reforço da segurança informática, o Instituto já tem obtido a certificação 
ISO/IEC 27001: 2013 relativa ao sistema de gestão de segurança informática durante nove anos consecutivos e implementado 
as normas da Lei de cibersegurança, no sentido de garantir que o procedimento e o mecanismo de segurança informática e de 
rede do Instituto correpondam aos requisitos. Através de procedimento e medidas estabelecidos de acordo com os critérios 
relativos à gestão de segurança informática, a modificação de activos informáticos pode ser mais bem registada e armazenada, 
bem como a sua confidencialidade, a disponibilidade e integridade podem ser asseguradas. Os trabalhos de revisão de sistemas 
e segurança cibernética continuam a ser realizados segundo o plano, e as falhas encontradas no sistema ou na rede foram 
acompanhadas atempadamente para garantir que o sistema e a rede possam ser operados em ambiente seguro e estável. Além 
disso, o Instituto iniciou, no decorrer do ano, vários planos de renovação de infra-estruturas de longo prazo.

Com a entrada em vigor da Lei de cibersegurança, o Instituto iniciou vários trabalhos do primeiro ano, incluindo a 
avaliação de requisitos da “Regulação de padrões de gestão da cibersegurança” e “Regulação de alerta, resposta e comunicação 
de incidentes de cibersegurança”. Procedeu ainda à integração contínua de diversos procedimentos e medidas do sistema de 
gestão de segurança informática, ao estabelecimento do regime de gestão da cibersegurança para todos os trabalhadores do 
Instituto, à revisão das actuais orientações de cibersegurança dos trabalhadores e de mecanismo de alerta contra incidentes 
de cibersegurança e notificação de acordo com as normas técnicas, à classificação de nível de protecção da cibersegurança 
dos 143 sistemas de actividades informáticas do Instituto, de acordo com as normas , bem como aos trabalhos preparatórios 
da avaliação dos Padrões de Cibersegurança para 111 sistemas de actividades informáticas que foram classificados em nível 
“médio” e “normal”.

Com o intuito de atender às necessidades de actividades dos diversos 
departamentos do Instituto, continuou a desenvolver e optimizar os diferentes 
sistemas de actividades e aumentar a eficiência de trabalho. No ano 2020, as funções 
optimizadas para os sistemas incluem “IAM em Contacto”, “Sistema de gestão de 
identificação de problemas”, “Sistema de pedido da licença para abertura de valas 
e gestão de instalações urbanas”, “Sistema de gestão de mercados” e “Sistema de 
gestão de cemitérios” entre outros. Em simultâneo, foram desenvolvidas várias 
páginas electrónicas, nomeadamente, “Página electrónica do Conselho Consultivo 
de Serviços Comunitários”, “Página electrónica da Galeria Comemorativa da Lei 
Básica de Macau” e “Página electrónica das árvores antigas e de reconhecido valor 
em Macau”, para reforçar os trabalhos de divulgação informática e promoção das 
diversas subunidades responsáveis na internet.

Website da Galeria Comemorativa da Lei 
Básica de Macau
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Lista da Carta de Qualidade de Serviços Externos do Ano 2020

Itens de serviços
Taxa de 

cumprimento 
previsto

Indicadores de Qualidade dos ServiçosN.o

90%

98%

98%

1

2

3

4

13

6

7

8

9

10

11

12

5

14

21

17

23

18

24

19

25

20

26

16

22

Recepção e tratamento de queixas 
e sugestões relativas aos assuntos 
municipais

Aluguer de lugares e instalações do IAM

Visita ou serviço de visita guiada

Licença de cão

Introdução de microchips em animais

Declaração sobre o estado de saúde de 
animais

Licenciamento para animais de competição

Licenciamento de outros animais - cavalos

Licença para a importação de animais 
vivos

Inspecção sanitária dos animais vivos 
em trânsito

Declaração para efeitos de validade da 
realização de importação/exportação

Vacinação anti-rábica

Serviços médico-veterinários

Quarentena de animais ofensivos

Reclamação de cães apreendidos

No prazo de 15 dias úteis, é dada resposta a uma queixa telefónica ou apresentada 
pessoalmente [o prazo que se compromete a respeitar é contado a partir do dia seguinte à 
data de recepção do telefonema do cidadão ou da sua deslocação presencial; assume-se 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]

No prazo 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-se o 
compromisso de que, dentro do dia útil seguinte seja 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]

No prazo de 1 dia útil, é dada resposta a uma queixa enviada via correio electrónico [há o 
compromisso da sua introdução no sistema no dia útil seguinte 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]

No prazo de 6 dias úteis, é dada resposta a um pedido de cedência da Zona de Campismo 
e Diversões de Ká-Hó
No prazo de 15 dias úteis, é dada resposta a um pedido de cedência de espaços dos 
Centros de Actividades [Pedido de espaços para até três meses]

No prazo de 14 dias úteis, é dada resposta a um pedido de marcação prévia de visita 
guiada com necessidade do serviço de transporte para a Galeria Comemorativa da Lei 
Básica de Macau
No prazo de 6 dias úteis, é dada resposta a um pedido de marcação prévia de visita guiada 
sem necessidade do serviço de transporte para a Galeria Comemorativa da Lei Básica de 
Macau
No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido de marcação prévia para visita às 
Ecotecas

No prazo de 15 dias úteis, é dada resposta a uma marcação prévia para visitas guiadas de 
grupos a parques da natureza

No prazo de 25 dias úteis, é dada resposta a um pedido de actividade a realizar na Granja 
do Óscar

No prazo de 5 dias, é dada resposta a um pedido de marcação prévia de visita guiada ao 
Edifício do IAM

No prazo de 1 dia útil, é dada resposta a um requerimento de renovação da licença de cão

No prazo de 1 dia útil, é concluída a introdução de microchips em animais

No prazo de 1 dia útil, é dada resposta a um pedido de reclamação de cães apreendidos

No prazo de 1 dia útil, é emitida a declaração sobre o estado de saúde de animais

No prazo de 1 dia útil, é concluída a vacinação anti-rábica

No prazo de 1 dia útil, é concluída a consulta de serviços médico-veterinários

No prazo de 1 dia útil, é dada resposta a um pedido de quarentena de animais ofensivos

No prazo de 30 dias úteis, é dada resposta a um pedido de renovação do licenciamento 
para animais de competição (cavalos)

No prazo de 30 dias úteis, é dada resposta a um pedido de renovação de licenciamento de 
outros animais - cavalos

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido de inspecção sanitária dos animais 
vivos em trânsito

No prazo de 3 dias úteis, é emitida a declaração para efeitos de validade da realização de 
importação

No prazo de 3 dias úteis, é emitida a declaração para efeitos de validade da 
realização de exportação

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido de licença para a importação de 
animais vivos

No prazo de 1 dia útil, é emitida a licença de cão

No prazo de 4 dias úteis, é dada resposta a um pedido de marcação prévia de visita guiada 
à Casa Cultural de Chá de Macau [é necessário o pedido com antecedência de 15 dias 
úteis em relação à data da realização]

15 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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99%

99%

100%

99%

93%

90%

93%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

100%

100%
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27 Inspecção sanitária para a importação de 
animais selvagens em vias de extinção

Serviço de incineração de restos mortais 
de animais de estimação - levantamento 
de cinzas com recipiente
Formalidades para tratamento da licença/
declaração de importação e marcação 
prévia de inspecção sanitária

Informação sobre cães de companhia 
desaparecidos

32

38

37

52

54

49

48

50

51

53

41

45

35

39

42

46

43

47

44

36

55

40

31

33

34

28

29

30

99%

100%

90%

99%

99%

99%

99%

99%

90%

99%

99%

98%

99%

99%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

100%

100%

100%

90%

98%

99%

99%

99%

98%

Itens de serviços
Taxa de 

cumprimento 
previsto

Indicadores de Qualidade dos ServiçosN.o

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido de inspecção sanitária para a 
importação de animais selvagens em vias de extinção

No prazo de 30 dias úteis, é concluído o serviço de incineração de restos mortais de 
animais de estimação - levantamento de cinzas com recipiente

No prazo de 1 dia útil, é dada resposta a um pedido de formalidades para tratamento da 
licença/declaração de importação e marcação prévia de inspecção sanitária

No prazo de 30 dias úteis, é dada resposta a um pedido de renovação de licença de 
estabelecimento de venda a retalho de pescado
No prazo de 30 dias úteis, é dada resposta a um pedido de renovação de licença de 
estabelecimento de venda a retalho de vegetais

No prazo de 30 dias úteis, é dada resposta a um pedido de renovação de licença de 
estabelecimento de venda a retalho (de carnes frescas/refrigeradas/congeladas)

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido de alteração de equipamentos 
instalados em banca de mercado [Excluídos o pedido de alteração de equipamentos 
embutidos e o pedido de consulta técnica de engenharia]

No prazo de 5 dias úteis, são concluídas as formalidades do arrendamento das bancas 
desocupadas dos mercados para os sorteados
No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido de cancelamento do arrendamento 
de banca de mercado

No prazo de 15 dias úteis, é dada resposta a um pedido de renovação de licença para 
tenda ambulante temporária em mercado

No prazo de 15 dias úteis, é emitido o certificado do arrendatário de banca de mercado

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido de ausência do arrendatário de 
banca de mercado

No prazo de 5 dias úteis, é emitida a nova licença de vendilhão 

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido de renovação de licença de 
vendilhão

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido de cancelamento de licença de 
vendilhão

No prazo de 22 dias úteis, é dada resposta a um pedido de cancelamento de ajudante de 
vendilhão

No prazo de 6 dias úteis, é emitida a licença temporária de venda de refeições ligeiras na 
zona de queima de panchões

No prazo de 6 dias úteis, é emitida a licença temporária de venda de panchões, foguetes e 
fogo-de-artifício

No prazo de 6 dias úteis, é emitida a licença especial para venda temporária em 
festividades tradicionais

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido de inumação de sepultura de 
utilização normal

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido de prorrogação do prazo do direito 
de utilização de sepultura de utilização normal

No prazo de 5 dias úteis, é dada resposta a um pedido de junção em “sepultura perpétua”

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido de licenciamento para obras em 
sepultura ou jazigo

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido de trasladação de restos mortais, 
ossadas ou cinzas para fora de um cemitério

No prazo de 3 dias úteis, é emitida a licença para a exumação

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido do direito de utilização de gaveta 
de ossário

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido do direito de utilização de gaveta 
de cinzas

No prazo de 30 dias úteis, é dada resposta a um pedido de renovação de licença de registo 
de estabelecimento de importação (de carnes refrigeradas/congeladas/produtos cárneos)

No prazo de 1 dia útil, é emitida a declaração de perda de cães de companhia

Licença para estabelecimento de venda
a retalho de pescado
Licença para estabelecimento de venda 
a retalho de vegetais

Licença para arrendamento de tendas 
ambulantes temporárias nos mercados 

Pedido de alteração de equipamentos 
instalados nas bancas do Mercado

Inumação de sepulturas de utilização 
normal

Licenciamento para obras em sepulturas 
ou jazigo

Trasladação de restos mortais, ossadas
ou cinzas para fora dos cemitérios

Exumações

Gavetas de ossários

Gavetas de cinzas

Prorrogação do prazo do direito de 
utilização de sepulturas de utilização 
normal

Pedido de ausência, emissão de 
certificados e outros pelo arrendatário 
de bancas dos mercados

Outros pedidos de vendilhão (alteração 
de informações referentes à licença de 
vendilhão)

Licença para estabelecimento de venda 
a retalho (de carnes frescas/refrigeradas/
congeladas)

Registo de estabelecimento de importação 
(de carnes refrigeradas/congeladas/
produtos cárneos)

Arrendamento de bancas nos mercados

Emissão de licença de vendilhão

Licença temporária de venda

Junção em “sepultura perpétua”
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82

71

72

73

74

76

77

75

78

79

80

81

83

Itens de serviços
Taxa de 

cumprimento 
previsto

Indicadores de Qualidade dos ServiçosN.o

Licenciamento para a inumação 
temporária de restos mortais

Realização de actos religiosos em capelas 
dentro de cemitérios

Fiscal ização de exumações  em 
cemitérios privados por trabalhadores 
do IAM

Fiscalização de trasladações em 
cemitérios privados por trabalhadores 
do IAM

Certificado de registo de falecidos

Inumação em cemitérios privados

Licença de pejamento de carácter 
permanente

Licença de pejamento de carácter 
temporário: outros

Licença de pejamento de carácter 
temporário: tapumes e andaimes

Licenciamento para a afixação permanente 
de reclamos e tabuletas

Licenciamento administrativo - comércio 
de materiais pornográficos
Licenciamento administrativo - máquinas 
de diversões e jogos em vídeo

Licenciamento administrativo - lavandarias

Licenciamento administrativo - tinturarias

Licenciamento administrativo - jogos
de bilhar

Licenciamento administrativo - cinemas

Licenciamento administrativo - 
espectáculos públicos

Licenciamento administrativo - cibercafés

Autorização administrativa - salão de 
beleza

Autorização administrativa - barbearia
e salão de cabeleireiro

Licenciamento de estabelecimentos de 
comidas e bebidas

Licenciamento para materiais de promoção

Aferição de equipamentos de pesagem 
ou medição

Licenciamento administrativo - teatros

Licenciamento administrativo - jogos
de bowling

No prazo de 3 dias úteis, é emitido o licenciamento para a inumação temporária de restos 
mortais
No prazo de 3 dias úteis, é emitida a renovação de licenciamento para a inumação 
temporária de restos mortais

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido da realização de actos religiosos em 
capela dentro de cemitério

No prazo de 10 dias úteis, é emitido o certificado de registo de falecido

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido de inumação em cemitério privado

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido de fiscalização de exumação em 
cemitério privado por trabalhadores do IAM

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido de fiscalização de trasladação em 
cemitério privado por trabalhadores do IAM

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido de 2.ª via da licença de pejamento 
de carácter permanente

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido da transferência do 
titular do licenciamento administrativo-comércio de materiais pornográficos
No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido da transferência do titular do 
licenciamento administrativo - máquinas de diversão e jogos de vídeo 

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido da transferência do titular do 
licenciamento administrativo - lavandarias 
No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido da transferência do titular do 
licenciamento administrativo - tinturarias

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido da transferência do titular do 
licenciamento administrativo - jogos de bowling

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido da transferência do titular do 
licenciamento administrativo - jogos de bilhar

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido da transferência do titular do 
licenciamento administrativo - cinemas

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido da transferência do titular do 
licenciamento administrativo - teatros

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido da transferência do titular do 
licenciamento administrativo - espectáculos públicos

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido da transferência do titular do 
licenciamento administrativo - cibercafés

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido da alteração do titular do 
licenciamento de estabelecimento de comidas e bebidas [excluído no cálculo do prazo da 
Carta de Qualidade o tempo necessário à consulta do parecer de entidades competentes]

No prazo de 15 dias úteis, é dada resposta a um pedido de licenciamento para materiais 
de promoção (banners/cartazes/bandeirolas) [excluído no cálculo do prazo da Carta 
de Qualidade o tempo necessário à consulta do parecer de entidades competentes]
No prazo de 5 dias úteis, é dada resposta a um pedido da aferição de equipamentos de 
pesagem ou medição [excepto os equipamentos de pesagem para cargas superiores a 35 
kg]

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido de alteração da denominação 
do estabelecimento objecto do licenciamento de estabelecimento de comidas e bebidas 
[excluído no cálculo do prazo da Carta de Qualidade o tempo necessário à consulta do 
parecer de entidades competentes]

No prazo de 11 dias úteis, é dada resposta a um pedido da autorização prévia de salão de 
beleza [excluído no cálculo do prazo da Carta de Qualidade o tempo necessário à consulta 
do parecer de entidades competentes]

No prazo de 11 dias úteis, é dada resposta a um pedido da autorização prévia de barbearia 
e salão de cabeleireiro [excluído no cálculo do prazo da Carta de Qualidade o tempo 
necessário à consulta do parecer de entidades competentes]

No prazo de 15 dias úteis, é dada resposta a um pedido pela 1.ª vez da licença de 
pejamento de carácter temporário: outros [excluído no cálculo do prazo da Carta 
de Qualidade o tempo necessário à consulta do parecer de entidades competentes]

No prazo de 15 dias úteis, é dada resposta a um pedido de licenciamento de pejamento 
de carácter temporário: tapumes e andaimes [excluído no cálculo do prazo da Carta 
de Qualidade o tempo necessário à consulta do parecer de entidades competentes]
No prazo de 15 dias, é dada resposta a um pedido de licenciamento para a afixação 
permanente de reclamos e tabuletas [excluído no cálculo do prazo da Carta de 
Qualidade o tempo necessário à consulta do parecer de entidades competentes]

70

69

65

66

68

67

60

61

62

63

64

59

57

58

56

90%

90%

90%

90%

90%

85%

90%

90%

95%

95%

100%

100%

95%

90%

90%

90%

90%

95%

95%

98%

100%

100%

100%

90%

98%

98%

98%

98%No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido da junção de restos mortais/cinzasJunção de restos mortais/cinzas



868686

Nota: 
       * O prazo prometido dos itens acima mencionados será contado a partir do dia seguinte à entrega de formulários devidamente preenchidos, juntamente 
            com os documentos necessários
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Itens de serviços
Taxa de 

cumprimento 
previstoIndicadores de Qualidade dos ServiçosN.o

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido da transferência do titular 
da autorização administrativa - actividades de diversões abertas ao público em 
estabelecimento ou centro de diversões

No prazo de 30 minutos, é concluído o pedido de inspecção fitossanitária das plantas de 
decoração [o requerente deve efectuar a marcação prévia por telefone com um dia útil de 
antecedência, relativamente ao dia previsto para a inspecção fitossanitária das plantas de 
decoração]

No prazo de 15 dias úteis, é emitida uma licença de corte de árvores e arbustos 
(quantidade: 20 ou menos) [excluído no cálculo do prazo da Carta de Qualidade o tempo 
necessário à consulta do parecer de entidades competentes]

No prazo de 20 dias úteis, é emitida uma licença de corte de árvores e arbustos 
(quantidade: de 21 a 50) [excluído no cálculo do prazo da Carta de Qualidade o tempo 
necessário à consulta do parecer de entidades competentes]
No prazo de 25 dias úteis, é emitida uma licença de corte de árvores e arbustos 
(quantidade: 51 ou mais) [excluído no cálculo do prazo da Carta de Qualidade o tempo 
necessário à consulta do parecer de entidades competentes]

No prazo de 5 dias úteis, é emitido o certificado fitossanitário

No prazo de 18 dias úteis, é concluída uma fiscalização das obras de canalização de água 
em prédios

No prazo de 30 dias úteis, é dada resposta a um pedido para inscrição na lista de 
empreiteiros convidados pelo IAM para execução de obras

No prazo de 12 dias úteis, é dada resposta a um pedido de certidão para a atribuição de 
numeração policial e/ou outros elementos cadastrais

No prazo de 15 dias úteis, é dada resposta a um pedido para atribuição de numeração 
policial [excluído o pedido com necessidade de denominar a via]

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido de licença para obras de ligação 
de esgotos nas vias e espaços públicos de Macau

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido de licença de obras de instalação 
de tubos de drenagem do sistema de ar condicionado

No prazo de 10 dias úteis, é dada resposta a um pedido de licença para colocar e reparar 
cabos e/ou tubos nas galerias técnicas

No prazo de 4 minutos, é concluído o procedimento do pagamento de multas sobre o 
Regulamento Geral dos Espaços Públicos

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido de serviço de cremação de ossadas

No prazo de 3 dias úteis, é dada resposta a um pedido pela 1.ª vez da inumação amiga do 
ambiente

No prazo de 13 dias úteis, é dada resposta a um pedido pela 1.ª vez do cartão “Amigos 
do IAM”

No prazo de 12 dias úteis, é dada resposta a um pedido de licença para abertura de valas 
nas vias públicas de Macau [excluído no cálculo do prazo da Carta de Qualidade o 
tempo necessário à consulta do parecer de entidades competentes]

No prazo de 13 dias úteis, é dada resposta a um pedido de licença para obras de alteração 
de lancis de passeios [excluído no cálculo do prazo da Carta de Qualidade o tempo 
necessário à consulta do parecer de entidades competentes]

No prazo de 5 minutos, é concluído o procedimento da venda de bilhetes do Pavilhão do 
Panda Gigante de Macau [incluídas as situações de reserva de bilhetes e de bilhetes não 
reservados inferior a 25]

No prazo de 15 dias, é dada resposta a um pedido pela 1.ª vez do licenciamento de 
reclamo temporário [excluído no cálculo do prazo da Carta de Qualidade o tempo 
necessário à consulta do parecer de entidades competentes]

No prazo de 7 dias úteis, é dada resposta a um pedido da autorização administrativa - 
venda a leilão

No prazo de 1 dia útil, é dada resposta a um pedido de renovação da licença de esplanada

Autorização administrativa - actividades 
de diversões abertas ao público em 
estabelecimento ou centro de diversões

Autorização administrativa - venda a 
leilão

Licença de esplanada

Inspecção fitossanitária das plantas de 
decoração

Licenças e serviços de árvores e arbustos

Certificado fitossanitário

Fiscalização das obras de canalização 
de água em prédios

Requerimento para inscrição na lista 
de empreiteiros convidados pelo IAM 
de Macau para execução de obras
Pedido de certidão para a atribuição 
de numeração policial e/ou outros 
elementos cadastrais

Pedido para atribuição de numeração 
policial

Licença para abertura de valas nas 
vias públicas de Macau

Pedido de licença de obras de instalação 
de tubos de drenagem do sistema de ar 
condicionado

Licença para obras de ligação de esgotos 
nas vias e espaços públicos de Macau

Licença para colocar e reparar cabos e/ou 
tubos nas galerias técnicas

Licença para obras de alteração de lancis 
de passeios

Regulamento Geral dos Espaços Públicos 
- pagamento das multas

Venda de bilhetes do Pavilhão do Panda 
Gigante de Macau

Licenciamento de reclamo temporário

Serviço de cremação de ossadas

Inumação amiga do ambiente

Pedido do cartão “Amigos do IAM”

95%84 Licença de reclamos em veículos
No prazo de 15 dias úteis, é dada resposta a um pedido de licença de reclamos em 
veículos [excluído no cálculo do prazo da Carta de Qualidade o tempo necessário à 
consulta do parecer de entidades competentes]
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