健康生活教育課程
課程簡介：
“健康生活教育課程” 自 2000 年由社會工作局引入，
旨在推廣健康生活模式及預防濫藥教育，課程源自澳洲
，並擴展至世界各地。時至今日，課程遍佈澳洲、英國
、美國、巴巴多斯、塞浦路斯、芬蘭、匈牙利、新西蘭
及香港。
課程深受學校歡迎，自 2009 年至今，每年平均超過
60 間學校，接近 20,000 名學生參與課程。

交流和合作，集結禁毒力量，共同抵禦毒品的危害。社會工作局在防

由來

治濫藥工作上，與中國內地、香港和鄰近地區防治濫藥的機關和組織

聯合國於1987年6月在奧地利維也納召開的關於麻醉品濫用和非法販運

，以至聯合國麻醉藥品委員會有著緊密聯繫和合作。

問題的部長級會議上，為引起全球重視毒品問題，共同對抗毒品的入

- 澳門特別行政區政府以中國代表團成員身份出席維也納每
年舉行的聯合國麻醉藥品委員會會議。
參加各地舉辦的防治濫藥研討會議
- 出席聯合國亞太地區政府間防控愛滋病專家會議
- 國際預防毒品與藥物濫用非政府組織聯合會(IFNGO)的國
際性會議

目標：
為學生提供正面及系統化的優質藥物教育課程，協助他
們建立正面、健康的生活模式，遠離毒品的禍害。
課程特色：
循序漸進地配合兒童的發展而設計的課程。每個年級有
不同主題，內容含概四大範疇：身體知識、食物營養、
藥物知識和社交技巧。透過吉祥物-長頸鹿“哈樂”、紐
西蘭先進儀器、人體模型等，以及近年新增的多媒體教
學設備，為學生帶來新的體驗，並在愉快輕鬆氣氛下學
習。
除課堂外，尚舉辦各種活動以強化兒童的禁毒意識。

- 澳門、香港及內地三地每兩年輪流主辦全國藥物濫用防治
研討會，藉以提高全國業界學術水平，推動藥物濫用防治
“Harold” representando saúde e alegria, é o embaixador
anti-droga das crianças!

事業發展。
配合聯合國要求，向國家呈報本澳有關毒品問題資料
出席聯合國麻醉藥品委員會會議

Apresentação do Curso :
O “Curso de Educação de Vida Sadia” foi introduzido pelo Instituto de Acção
Social em 2000 e tem como objectivo divulgar um modelo de vida saudável
e uma educação de prevenção da toxicodependência.
O curso é oriundo da Austrália tendo-se propagado por todo o mundo.
Actualmente, este Curso já se estende a vários países, englobando a
Austrália, Inglaterra, Estados Unidos da América, Barbados, Chipre,
Finlândia, Hungria, Nova Zelândia e Hong Kong.
人體模型 “譚美”、人體背心、
人體器官地氈砌圖等令學習更真實
Manequim “Tam Mei”, colete com
órgãos humanos, puzzle em tapetes
com ilustração de órgãos humanos,
etc. permitindo uma aprendizagem
mais realista.

O curso é muito popular nas escolas, registando-se anualmente uma
participação média de mais de 60 escolas desde 2009, havendo cerca de
20.000 estudantes a participar neste Curso.
Destinatários :
Estudantes do último ano do ensino pré-primário ao 6. ano do ensino
primário, com idades entre os 5 e os 12 anos
0

Objectivo :
Proporcionar um melhor Curso de educação positivo e sistemático
sobre medicamentos, aos estudantes, com vista a ajudá-los a criar
u m m o d e l o d e v i d a s a u d á v e l e p o s i t i v a , a f a s ta n d o - o s a s s i m d o s
malefícios das drogas.

學校巡迴探訪 活動
Visita da turnê às escolas

Características do Curso :
É um Curso criado em articulação com o desenvolvimento das crianças,
de uma forma progressiva. Possui em cada ano de escolaridade temas
diferentes, abrangendo o conteúdo quatro áreas principais, nomeadamente,
conhecimentos sobre o corpo, composição dos alimentos, conhecimentos
sobre medicamentos e técnicas para a convivência social. Através da
mascote girafa “Harold”, de instrumento avançado da Nova Zelândia,
de manequim, entre outros, e dos equipamentos educativos multimédia,
introduzidos nos últimos anos, pretende-se proporcionar novas experiências
aos estudantes para que a aprendizagem se desenvolva numa atmosfera
alegre e descontraída.

康體活動

構舉辦大型系列禁毒宣傳活動，團結政府和民間的力量，營造全城禁毒
的氛圍，一起對抗毒禍。
同時亦會鼓勵和支持民間機構舉辦禁毒宣傳活動。對以上活動有興趣之

Apresentação da situação de Macau na
Conferência Intergovernamental de
Especialistas na Prevenção e no Controlo da
SIDA de Países da Ásia-Pacífico da ONU

禁毒學術研討會議

戒毒輔導

Aconselhamento para a desintoxicação

減低傷害教育

Actividades desportivas e recreativas

Educação sobre a redução de danos

外展及深宵服務

Serviço extensivo ao exterior e
serviço durante altas horas da noite

國際預防毒品與藥物濫用
非政府組織聯合會在澳門舉行

Conferência Internacional da Federação
Internacional das Organizações
Não-Governamentais para a Prevenção do
Abuso de Drogas e Substâncias, realizada
em Macau

O problema das drogas propaga-se a todo o mundo, pelo que nenhum país está
livre disso. Através do intercâmbio e da cooperação entre os países, reúnem-se
as forças contra as drogas, combatendo deste modo os malefícios causados
pelas mesmas. No que se refere às acções da prevenção e tratamento da
toxicodependência, o Instituto de Acção Social (IAS) tem vindo a ter um
contacto estreito e mantido uma cooperação com os organismos e as
associações da prevenção e tratamento da toxicodependência da China
continental, Hong Kong e das zonas vizinhas e até com a Comissão de
Estupefacientes das Nações Unidas.
Participação na sessão da Comissão de Estupefacientes das Nações Unidas
- O Governo da Região Administrativa Especial de Macau, como membro da
delegação da China, participa na sessão da Comissão de Estupefacientes
das Nações Unidas realizada anualmente em Viena.
Participação nas conferências de prevenção e tratamento da toxicodependência
realizadas nas diversas regiões
- Participação na Conferência Intergovernamental de Especialistas na
Prevenção e no Controlo da SIDA de Países da Ásia-Pacífico da ONU
- Conferência Internacional da Federação Internacional das Organizações
Não-Governamentais para a Prevenção do Abuso de Drogas e Substâncias
(IFNGO)
- Conferência académica sobre o combate à droga
Realização em conjunto da Conferência Nacional sobre Prevenção e Tratamento
da Toxicodependência
- Macau, HongKong e o Interior da China realizam, alternadamente, em cada
dois anos, a Conferência Nacional sobre Prevenção e Tratamento da
Toxicodependência, com vista a elevar o nível académico do sector de
todo opaís, incentivando deste modo o desenvolvimento do sector de
prevenção e tratamento da toxicodependência.
Apresentação ao País das informações sobre o problema das drogas em Macau
de acordo com os requisitos das Nações Unidas

法院

行政長官

立法會

Tribunais

Chefe do Executivo

Assembleia Legislativa

地址：澳門青洲新馬路青洲社屋青雅樓A座,一樓
電話：28470802；28470803
網頁：www.newlife.org.mo
Morada：Estrada Nova da Ilha Verde, Habitação Social da Ilha
Verde, Edf. Cheng Nga, 1.ºandar A, Macau
Telefone : 28470802; 28470803
Website : www.newlife.org.mo

薈穗社(成年人)
We Po int (Adu l to s)

-

行政法務司

行政會

社會文化司

保安司

Conselho Executivo

Secretaria para os
Assuntos Sociais e
Cultura

Secretaria para a
Segurança

-

禁毒委員會
Comissão de Luta
contra a Droga

外展服務

社區預防教育服務

Serviço de educação preventiva

jogo
Recolher e analisar os dados e informações referentes à toxicodependência e aos distúrbios

-

Realizar regularmente estudos de investigação para avaliar o problema do abuso de

-

Divulgar informações relativas à prevenção da toxicodependência e dos distúrbios do

收集和分析與濫藥和賭博失調有關的數據和資料

do jogo

定期進行調查研究，評估本地濫藥問題和賭博失調的情況

droga e a situação dos distúrbios do jogo em Macau

jogo junto dos bairros comunitários, bem como estimular a participação das escolas,

向社區推廣預防濫藥和賭博失調的訊息，並推動學校、民間
機構及其他公共實體參與相關的宣傳教育活動
與公共部門、民間機構及私人實體合作，減少因濫藥或賭博
引致的家庭及社會問題

instituições não governamentais e outras entidades públicas nas actividades de divulgação e
educação
-

Serviço extensivo ao exterior

Morada：Rua de Francisco Xavier Pereira n.º163-165B, Edifício
Mei Lam Garden n.º163-165B, Bloco 1, 2.º andar,
A a D, Macau.
Telefone：28455576
Website：www.newlife.org.mo

澳門戒毒康復協會

警察總局

澳門特別行政區海關

Serviços de Polícia
Unitários

Serviços de Alfândega da
RAEM

地址：九澳聖母馬路
電話：28870117 (男)/28882414(女)
網頁：artmmacau.org/zh-hant

康復中心及女子中心
Centro de Reabilitação e Secção Feminina

Morada：Estrada de Nossa Senhora de
Ká-Hó, Coloane.
Telefone：28870117 (Masculino) /
28882414 (Feminino)
Website：artmmacau.org/zh-hant

免費住院式戒藥治療服務
Serviço de desintoxicação em instalações com
internamento gratuito

關注青少年毒品問題
工作小組

禁毒法執行及跟進
工作小組

Grupo de Trabalho para o
Acompanhamento da Problemática
da Droga dos Jovens

Grupo de Trabalho para a
Execução e Acompanhamento da
Lei de Combate à Droga

-

droga ou pelo jogo

輔助接受社會工作局津助的民間防治濫藥和防治賭博失調機
構，確保其能維持良好運作及服務質素

A p o i a r a s i n s t i t u i ç õ e s n ã o g o v e r n a m e n t a i s d e p r e v e n ç ã o e t r a t a m e n to d a
toxicodependência e dos distúrbios do jogo subsidiadas pelo IAS, com vista a assegurar o seu
bom funcionamento e a qualidade dos serviços prestados
Participar nas acções de intercâmbio e cooperação com as organizaçõesregionais e
internacionais

參與地區及國際性組織的交流和合作
-

-

Colaborar com os serviços públicos, instituições não governamentais e entidades
privadas, de forma a reduzir os problemas familiares e sociais causados pelo abuso da

-

-

Implementar acções de prevenção e tratamento da toxicodependência e dos distúrbios do

-

-

Aconselhamento aos familiares dos
toxicodependentes

Aconselhamento para desintoxicação

-

推行防治濫藥和防治賭博失調的工作

濫藥者家人輔導

戒毒輔導

Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM)

Conferência Nacional sobre a
Prevenção e Tratamento da
Toxicodependência

檢察院
Ministério Público

Secretaria para a
Administração e Justiça

地址：澳門俾利喇街163-165B號美林花園第1座2樓A至D
電話：28455576
網頁：www.newlife.org.mo

Conferência académica sobre o
combate à droga

Além das aulas, realizam-se diversas actividades para reforçar a consciência
das crianças sobre o combate à droga.

多媒體教學設備為學生帶來
新體驗
Equipamentos educativos
multimédia trazendo uma nova
experiência aos estudantes

社會工作局每年響應聯合國的呼籲，在國際禁毒日期間聯同多個官民機

全國藥物濫用防治研討會

學生對 “哈樂”印象難忘
“Harold” proporciona uma impressão
inesquecível aos estudantes!

Participação na sessão da Comissão de
Estupefacientes das Nações Unidas

身體檢查

Exame médico

-

S mar t Y o u th(Jo vens)

禁毒日宣傳活動

在聯合國亞太地區政府間防控愛滋病專家會
議上報告本澳情況

合辦全國藥物濫用防治研討會議

〝哈樂〞代表著健康又快樂，是兒童禁毒大使！

聯合國大會通過決議，正式將每年的6月26日訂為『國際禁毒日』。

Funções essenciais :

主要職責：

Sistema dos Trabalh os do Combate à Droga do Govern o da RAEM

S.Y.部落(青少年)

人士，請屆時留意澳門禁毒網www.antidrugs.gov.mo及澳門各大傳媒！

- 禁毒學術研討會議

澳門特區政府禁毒工作體系

C o n f r a te r n i d a d e C r i s tã V i d a N o v a d e M a c a u

侵，建議將每年的6月26日定為『國際禁毒日』。同年12月的第42屆

參加聯合國麻醉藥品委員會會議

對象：
5 至 12 歲幼高至小六學生

澳門基督教新生命團契

國際禁毒日

毒品問題蔓延全球，沒有任何一個國家可以獨善其身。通過各國之間

Apoiar e colaborar nos trabalhos relacionados com a Comissão de Luta contra a Droga

支援和配合禁毒委員會的有關工作

社會工作局
防治賭毒成癮廳
Instituto de Acção Social
Departamento de Prevenção e Tratamento da Dependência
do Jogo e da Droga

法務局

懲教管理局

Direcção dos Serviços de
Assuntos de Justiça

Direcção dos Serviços
Correccionais

司法警察局
Polícia Judiciária

治安警察局

衛生局

Corpo de Polícia de
Segurança Pública

Serviços de Saúde

社會工作局
Instituto de Acção
Social

外 展 部

Serviço extensivo ao exterior

澳門青年挑戰綜合服務中心

Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas
Origem
Em Junho de 1987, as Nações Unidas realizaram, em Viena da Áustria, uma
reunião ministerial sobre problemas do abuso de estupefacientes e do tráfico
ilícito, na qual foi sugerido o dia 26 de Junho como o “Dia Internacional contra
o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas”, com vista a que todo o mundo preste
maior atenção aos problemas das drogas, combatendo deste modo a invasão
das mesmas.
Em Dezembro do mesmo ano, na 42.ª edição da Assembleia Geral das Nações
Unidas, foi deliberado definir oficialmente o dia 26 de Junho de cada ano como
o “Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas” .
Actividades promocionais do Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico
Ilícito de Drogas
Em plena sintonia com o apelo lançado pelas Nações Unidas, o Instituto de
Acção Social, no Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas,
em conjunto com as várias instituições governamentais e não governamentais,
realiza uma série de actividades de grande dimensão alusivas ao combate à
droga, com vista a reunir as forças do Governo e da sociedade civil, para criar
uma atmosfera contra a droga em toda a cidade, combatendo assim em
conjunto os malefícios das drogas.
Em simultâneo, incentiva e dá apoio às instituições não governamentais para
realizar actividades promocionais de combate à droga. Os interessados nas
actividades acima referidas, poderão consultar o website anti-drogas de Macau
www.antidrugs.gov.mo e às notícias divulgadas pelos órgãos de Comunicação
Social de Macau!

D e s a ﬁ o Jo v e m M a c a u
免費住院式戒藥治療服務

Serviço gratuito de tratamento da
toxicodependência em moldes de
internamento no lar

減低傷害教育

Educação sobre a redução de danos

醫療轉介

外展服務

Serviço extensivo ao exterior

Encaminhamento para o
tratamento médico

個人及家人輔導

免費午膳

個人衛生護理

Almoços gratuitos

清潔針具計劃

Serviço de educação preventiva
junto da comunidade

濫藥者家人輔導

Aconselhamento à família
dos toxicodependentes

Programa de limpeza de seringas
地址：澳門黑沙環馬路11號南方花園第3座地下C舖
澳門黑沙環第三街52號新美安大廈第2期,地下AG
電話：28535110；28403430
網頁：artmmacau.org/zh-hant
Morada : Estrada da Areia Preta, n.º 11, Edf. Nan Fang Garden, Bloco3, r/c-C, Macau
Rua Três do Bairro da Areia Preta, n.º 52, Edf. San Mei On, Fase II, r/c-AG,
Macau
Telefone : 28535110; 28403430
Website : artmmacau.org/zh-hant

Com vista à concretização da política do combate à droga “Redução da oferta,

毒政策，為貫徹落實有關政策，採取多項措施，以保障澳門社

Redução da procura e Redução dos prejuízos”, o Governo da Região

會整體的安全和健康。

地址：澳門路環九澳高頂馬路恩福山谷
電話：28965515
網頁：tcmacau1989.wixsite.com/tcmacau
Morada : Estrada de Nossa Senhora de Ká-Hó, Coloane.
Telefone : 28870117 (Masculino)/28882414(Feminino)
Website : artmmacau.org/zh-hant

Administrativa Especial de Macau (RAEM) adopta diversas medidas para garantir a
segurança e a saúde de toda a sociedade de Macau.

對於毒品問題特區政府從不鬆懈，並建立起完整的禁毒體

Em matéria da problemática da droga, o Governo da RAEM nunca deixou

系，從立法、司法、行政、醫療衛生、教育等方面作出應對，

d e e n v i d a r e s f o r ç o s p a r a i m p l e m e n ta r u m s i s te m a c o m p l e to s o b r e o

務求將澳門建設成一個健康無毒的社會。

combate à droga, procurando tornar a RAEM uma sociedade saudável sem
droga, através do trabalho realizado no âmbito da legislação, judiciária,

社區預防教育服務

Aconselhamento a indivíduo e família

Cuidados pessoais de saúde

澳門特區政府奉行“控制供應、減低需求和減低傷害”的禁

澳門特區政府打擊毒品犯罪及防治濫藥工作分屬不同機關

administração, cuidados de saúde e educação, entre outros.

及部門負責，包括警察總局、海關、司法警察局、治安警察局

Os diversos organismos e departamentos, nomeadamente os Serviços de

、懲教管理局及社會工作局等。此外，特區政府於2008年成

Polícia Unitários, os Serviços de Alfândega, a Polícia Judiciária, o Corpo de Polícia

立禁毒委員會，以促進各禁毒相關部門及民間組織之聯繫和合

de Segurança Pública, Direcção dos Serviços Correccionais e o Instituto de Acção

作，全面提升禁毒工作成效。

Social, entre outros, são responsáveis pelo trabalho no âmbito do combate ao crime
da droga e da prevenção e tratamento da toxicodependência. Para além do
referido, desde a sua criação em 2008, a Comissão de Luta contra a Droga continua
a promover a ligação e cooperação entre outros serviços públicos e instituições
particulares envolvidos, de modo a aumentar a eficiência do trabalho de combate à
droga.

預防藥物濫用處
Divisão de Prevenção da
Toxicodependência

戒毒康復處

防治問題賭博處

Divisão de Tratamento da
Toxicodependência
e Reabilitação

Divisão de Prevenção
e Tratamento do Jogo
Problemático

YCC(澳門基督教青年會青年社區中心)

簡介

YCC (Associação dos Jovens Cristãos de Macau —
Centro Comunitário para Jovens)

加者在過程中認識自我、提升自信心、建立良好的健康生活態度，從而增加面對逆境之能力。

活動 情況
Actividades

作為澳門主力推動初級預防藥物濫用工作的一所中心，我們致力開展不同類型的活動項目，讓參

宗旨：
向全澳巿民宣揚禁毒訊息，提高公眾防毒、抗毒意識，以建立無毒社會為目標。

服務項目
致力於以青年為本，並透過關愛、尊重、誠實、盡責的品格核心價值，從而
~ 推動社會教育與義工精神

~ 發展家庭關懷與社區服務

~ 接軌國際並培養世界公民

~ 成為社會信任的在地組織

工作重點：
-

Breve apresentação

設立目的：

Divulgar a mensagem de combate à droga junto da população de Macau, elevar a
consciência do público sobre a prevenção e o combate à droga, bem como construir
uma sociedade sem drogas.

根據179/2008號行政長官批示，特區政府於2008年設立禁毒委員會。其目的

Trabalhos prioritários:

向學校、家庭及社區推展預防濫藥的宣傳及教育活動，如講座、家長課程、

-

-

特設系統化中小學生預防濫藥課程：智Cool攻略課程及健康生活教育課程

-

培訓專業人士處理濫藥問題之技能

Perfil dos serviços

-

每年國際禁毒日聯同多個官民機構舉辦禁毒宣傳活動

São empenhados esforços no sentido de que os serviços são prestados para servir os jovens,
pelo que através do amor, respeito, honestidade, dedicação, bem ainda do carácter de
responsabilidade e do valor central, procura-se:
~ promover a educação junto da sociedade e o espírito de voluntariado;
~ desenvolver o amor à família e os serviços comunitários;
~ fazer com que os serviços estejam ao nível dos padrões internacionais e formar os cidadãos
do mundo;
~ transformar-se numa organização local de confiança por parte da sociedade.

-

鼓勵和支持民間機構舉辦禁毒宣傳活動

-

利用各種媒介宣揚禁毒訊息

禁毒電影專場等

-

-

Jovens orgânicos

澳門禁毒義工團

Grupo de Voluntários de Macau de
Apoio ao Combate à Droga

-

訂定澳門特區打擊毒品及藥物依賴工作的策略，並統籌及協調其

-

與從事同類範疇工作的公共及私人實體合作，促進、統籌、監督

às Drogas” e Curso de Educação de Vida Sadia
-

-

確保毒品及預防藥物濫用的資訊系統，並對提高全民禁毒意識的
活動予以協助；

-

-

就禁毒政策的執行情況給予意見，並提出改善建議；

entidades públicas e particulares, por ocasião do Dia Internacional contra o Abuso e o

-

對與打擊毒品有關的法規草案、政策及措施提出意見；

-

Tráfico Ilícito de Drogas a realizar anualmente

-

就與可引致依賴的藥物及其他物質的流通制度有關的措施提出

-

Realizar actividades de sensibilização de combate à droga, em colaboração com várias

Encorajar e apoiar as instituições particulares na realização de actividades de sensibilização
de combate à droga

-

-

-

及評估以預防、治療、減低傷害及重返社會為目標的計劃；

Proporcionar aos profissionais as técnicas de lidar com o problema da toxicodependência,
através de acções de formação

絕技巧、禁毒法例及親子關係等內容。

執行情況；

Criar especialmente e de forma sistemática, os cursos de prevenção da toxicodependência
para alunos do ensino primário e secundário: Curso sobre “Estratégia Sensata de Combate

預防藥物濫用教育活動

活 動情 況
Actividades

主要職權：

Desenvolver actividades educativas e de sensibilização sobre a prevenção da

filmes sobre o combate à droga, etc.

Por despacho do Chefe do Executivo n.º 179/2008, foi criada em 2008 a CLCD, para
promover a ligação e cooperação entre os serviços públicos e as organizações
não-governamentais no âmbito do combate à droga, reforçar a capacidade da RAEM
de lidar com a alteração mais recente do desenvolvimento da problemática de drogas
e elevar plenamente a eficácia no trabalho de combate à droga.

Compete à CLCD:

sobre a saúde e o combate à droga através da formação e realização de actividades

por exemplo, realização de palestras, cursos para encarregados de educação, sessões de

-

有機青年

Estabelecimento da Casa de Educação de Vida Sadia, com o objectivo de divulgar mensagens

toxicodependência, destinadas ao meio escolar, às famílias e à comunidade em geral,

-

通過靈活的手法，向學生、教師、家長及專業人士講解藥物知識、煙酒的危害、拒

是促進各禁毒相關部門及民間組織之聯繫和合作，加強應對毒品問題最新發展
變化，全面提升禁毒工作成效。

設有健康生活教育園地, 透過培訓及活動宣傳健康及禁毒訊息

Como o principal centro em Macau que assegura a promoção das acções preventivas primárias
da toxicodependência, envidamos esforços no desenvolvimento de diferentes tipos de
actividades, por forma a que os participantes possam, no decurso das mesmas, conhecer a si
próprio, elevar a autoestima e criar uma atitude de vida saudável que permita aumentar a
capacidade de enfrentar as adversidades da vida.

Objectivo:

Objectivo:

建議。

Utilizar meios de comunicação-média diferentes para a divulgação de mensagens de
combate à droga

Composição da CLCD:

組成：
社會文化司司長及社會工作局局長分別擔任主席及副主席，成員來自多個不同

Actividades educativas sobre a prevenção da toxicodependência

領域(包括司法、執法、醫療、衛生、教育及戒毒康復服務等方面)的社會人士、

Através de meios flexíveis preleccionar, aos alunos, professores, encarregados de educação e profissionais, o
conteúdo sobre o conhecimento de medicamentos, perigos e danos do tabaco e das bebidas alcoólicas,

官民機構領導人或代表，合共最多25名成員。

técnicas de rejeição, legislação relativa ao combate à droga, relação entre pais e filhos, entre outros.

Definir as estratégias das acções do combate à droga e da toxicodependência
da RAEM, coordenar e concertar na execução das mesmas;
Promover, coordenar, supervisionar e avaliar os programas de prevenção, de
tratamento, de redução de danos e de inserção social, em colaboração com
entidades públicas e privadas que actuem neste domínio;
Assegurar um sistema de informação sobre a droga e a prevenção do abuso da
droga, colaborando nas iniciativas que visem elevar a consciência da
população relativamente à luta contra a droga;
Emitir pareceres sobre as políticas executadas, bem como apresentar
recomendações para efeitos de melhoramento;
Pronunciar-se sobre os projectos de diplomas legais, políticas e medidas
relacionadas com a luta contra a droga; e
Propor medidas no domínio do regime de circulação de medicamentos e
outras substâncias que possam causar toxicodependência.

Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e Presidente do Instituto de Acção
Social, como presidente e vice-presidente da CLCD, personalidades de
reconhecido mérito na área social, dirigentes ou representantes dos sectores
públicos e privados, provenientes de diferentes áreas (justiça, segurança, cuidados
médicos, saúde, educação e serviço de desintoxicação e reabilitação), num total
máximo de 25 membros.

次級預防教育及推廣

宗旨：

Objectivo:

為藥物依賴者提供戒毒治療及康復服務，並透過與各相關政府部門及民間

Prestar serviço de desintoxicação e de reabilitação aos toxicodependentes, bem como, através
da cooperação com os respectivos Serviços públicos e instituições particulares, promover e
aperfeiçoar os diversos trabalhos de desintoxicação de Macau.

機構合作，推動及完善本澳各項戒毒工作。

透過服務推廣、專業培訓和推動民間組織開展禁毒活動，加強相關專業人員對毒品危害的辨識、
提升臨床處理技巧，以便盡早辨識濫藥者，鼓勵濫藥者及早接受戒毒治療。
Educação sobre a prevenção secundária e a respectiva divulgação

工作重點：

Principais trabalhos :

-

管理藥物治療中心

-

-

對民間機構/社團提供專業技術及財政援助，並作出適當監察

-

處理及跟進由法院及其他部門轉介的個案

-

收集及分析本澳藥物依賴人口資料，評估和發展戒毒康復工作

-

-

透過與各相關政府部門及民間機構之合作，推動及完善本澳各項戒毒

-

工作

戒毒及維持治療服務：
目前有青洲、黑沙環、氹仔嘉模以及山頂藥物治療中心提供以下服務：

Gerir o centro de tratamento por medicamentos;
Prestar apoio técnico profissional e financeiro às instituições particulares/associações,
bem como realizar de forma adequada a fiscalização;
Tratar e acompanhar os casos encaminhados pelos tribunais e outras unidades de serviço;
Recolher e analisar os dados da população toxicodependente de Macau, bem ainda
avaliar e desenvolver os trabalhos referentes ao tratamento da toxicodependência
e reabilitação;
Promover e melhorar os diversos trabalhos de desintoxicação de Macau através da
cooperação com os Serviços públicos pertinentes e as instituições particulares.

Através da divulgação dos serviços, da formação profissional e da motivação das organizações particulares para a realização de actividades
de combate às drogas, procura-se reforçar os conhecimentos dos respectivos trabalhadores profissionais sobre os malefícios das drogas,
não só para uma melhor detecção, como também para o aumento das técnicas para o tratamento do foro clínico, por forma a poder detectar,
o mais cedo possível, os toxicodependentes, permitindo-lhes, assim, receber o tratamento de desintoxicação o mais breve possível.

Serviço de desintoxicação e tratamento de manutenção
Actualmente os centros de tratamento por medicamentos localizados na Ilha Verde, Areia
Preta, Nossa Senhora de Carmo da Taipa e do Hospital Conde de São Januário prestam os
seguintes serviços:

-

戒毒治療及重返社會跟進服務

-

濫藥者家人輔助服務

-

-

藥物治療服務(美沙酮)

-

濫藥者防治傳染病輔導及跟進服務

-

Serviço de tratamento da toxicodependência e acompanhamento para a reintegração da
sociedade;
Serviço de aconselhamento para os familiares dos toxicodependentes;
Serviço de tratamento por medicamentos (Metadona);
Serviço de aconselhamento e acompanhamento dos casos de prevenção e do tratamento
das doenças transmissíveis dos toxicodependentes.

推動民間組織開展禁毒活動

向前線醫護人員舉辦禁毒專題講座

Promover a realização de actividades
de combate às drogas

Realizar palestra temática de combate às drogas destinada aos
proﬁssionais de saúde da linha da frente

智cool攻略
為中學一至三年級的學生而設的藥物教育課程，內容針對煙草、酒精、大麻、冰毒
、k仔等派對藥物，以互動教學方式與學生討論及講解有關濫藥問題。

簡介
中心主要為具有高關懷成長需要的青年人提供服務，進行次級預防藥物濫用工作；我們相信，若能及早辨識高危族群，
並適時適當地介入，強化其生活中的保護因子，便能協助他們建立無毒的健康人生，如有機植物般“無有害化學物，天然
健康成長”。

Breve apresentação
O Centro destina-se principalmente à prestação de serviços de prevenção secundária da toxicodependência aos jovens
que carecem altamente de amor durante a sua fase de crescimento. Nós cremos que a detecção precoce do grupo de
jovens de alto risco, a intervenção em tempo oportuno e a prestação de apoio ao fortalecimento dos factores de
protecção que existem na vida dos jovens, permitem ajudá-los a criar uma vida saudável e sem droga, situação esta que
se assemelha a uma planta orgânica que “não apresenta substâncias químicas prejudiciais e que cresce natural e
saudavelmente”.

Be Cool Project

Estratégia Sensata de Combate às Drogas

活動情況
Actividades

É programa educativo sobre medicamentos que se destina aos alunos do 1º ao 3º ano do ensino secundário,
visando dar a conhecer as substâncias como tabaco, álcool, Cannabis, ice, ketamina e outras drogas de festa,

簡介

utilizando os métodos de ensino interactivo para discutir a problemática da toxicodependência com os
alunos e dar esclarecimento sobre a matéria.

為著動員社會各階層人士共同致力預防藥物濫用的工作，以擴大預防濫藥
的層面和網絡，2011年在社會工作局組織下，匯聚了一群對禁毒工作有熱
誠及有貢獻的社會人士，組成了本澳第一支禁毒義工團，並在2013年12月
正式註冊成為法人社團。

課程主題
中一課程 吸煙多面睇
中二課程 COOL TEEN有計
中三課程 無藥一樣COOL

Breve apresentação
A fim de mobilizar as pessoas dos diferentes estratos da sociedade, no
sentido de,em conjunto, empenhar esforços nos trabalhos de prevenção
da toxicodependência para o alargamento dos estratos e da rede de
prevenção da toxicodependência, em 2011, sob a organização do
Instituto de Acção Social, um grupo de individualidades da sociedade
dotados de entusiasmo e que deram o seu contributo à sociedade, criou a
primeira equipa de voluntários de combate à toxicodependência de
Macau que registou formalmente como pessoa colectiva em Dezembro
de 2013.

Be Cool Project的任務旨在培育本澳青少年良好的決策能力，為11歲至21歲的澳門青少年，同時亦歡迎葡萄牙、印尼和菲
律賓社區，面臨危機的青少年，讓他們能夠保持健康生活態度。朝著這個方向，他們學會尊重別人，懂得遠離暴力，濫藥
和其他危害健康的行為。

Curso para 1.º ano do ensino secundário – Uma visão global do tabagismo
Curso para 2.º ano do ensino secundário – Adolescentes sensatos
Curso para 3.º ano do ensino secundário – Vida sem drogas, vida alegre

宣傳
透過電台、電視台、海報、單張、小冊子、紀念品、禁毒教育資源中心通訊和網頁
，手機應用程式等，帶出預防藥物濫用訊息。

Através da rádio, televisão, cartazes, panfletos, brochuras, lembranças, revista do Centro de Apoio à Educação

25.05.2019
到訪北京國家禁毒局
Visita ao Departamento de Controle de Narcóticos do
Ministério da Segurança Pública da China, em Pequim
no dia 25 de Maio de 2019

24.04.2018
到訪本澳民間戒毒服務設施
Visita aos equipamentos de serviço de desintoxicação das
Organizações Não Governamentais de Macau, no dia 24 de
Abril de 2018

服務項目
透過社區在社會和心理兩方面提供適度支持，幫助有需要人事提供家庭、行為及情緒上的支援。

與業界舉辦專業交流活動
Encontrar-se com o sector em causa para a
realização de intercâmbio proﬁssional

prevenção da toxicodependência.

Apoio às instituições particulares e ao desenvolvimento
dos serviços de desintoxicação

O Be Cool Project tem como missão cultivar a boa capacidade de decisão
dos jovens de Macau com idade entre os 11 e 21 anos. São igualmente
bem-vindos os jovens em risco das comunidades de Portugal, Indonésia e
das Filipinas, por forma a que os mesmos possam manter uma atitude
saudável de vida e partindo dessa direcção, possam aprender a respeitar
os outros, afastar-se da violência, da toxicodependência e de outras
acções que prejudicam a saúde.

13.11.2018
到訪深圳市彩虹社會工作服務中心
Visita ao Centro de Serviço de Acção Social de Arco-Íris
em Shenzhen, no dia 13 de Novembro de 2018

14.11.2018
到訪深圳市司法局第一強制隔離戒毒所
Visita ao Departamento de Justiça Municipal de
Shenzhen - 1º Centro de reabilitação compulsória de
drogas, no dia 14 de Novembro de 2018

向執法人員舉辦禁毒專題講座
Realizar palestra de combate às drogas destinada
às agentes da autoridade

服務時間及聯絡方式
門診服務：星期一至星期五:
正常辦公時間（週末及公眾假期休息）
戒毒求助熱線： 28358844
一切資料，絶對保密。
美沙酮維持治療服務：星期一至星期日早上8時至晚上8時 (全年無休)

Apoiar e promover a comunicação e a cooperação com as instituições particulares, bem ainda
prestar apoio financeiro e técnico às associações subsidiadas, de maneira a que as mesmas
possam ter uma capacidade maior de enfrentar as mudanças resultantes da mais recente
evolução dos problemas das drogas, a par de, através da recolha dos dados de estudo e da
cooperação, quer a nível regional quer internacional, melhorar a eficiência das acções de
combate às drogas.

Perfil dos serviços

舉辦專業培訓課程
Realizar curso de formação proﬁssional

支援及促進與民間機構之聯繫和合作，向受資助團體提供財政及技術支援
，加強應對毒品問題最新發展變化，透過研究資料搜集和地區及國際性
合作，提升禁毒工作成效。

para o Combate ao Abuso de Drogas, website e da aplicação para o telemóvel, etc, transmite-se a mensagem de

Através do apoio adequado concedido pela comunidade tanto a nível
social como a nível psicológico, ajudar as pessoas necessitadas,
prestando-lhes apoio para resolver os problemas relacionados com a
família, comportamento e emoções.

輔導室
Sala de aconselhamento

Temas do Curso

Breve apresentação

簡介

青洲藥物治療中心
Centro de tratamento por
medicamentos da Ilha Verde

支援民間機構及戒毒服務發展

Divulgação

活 動情 況
Actividades

近年對外交流活動

Actividades de intercâmbio realizadas nos últimos anos

舉辦防治濫藥服務協作分享會
Sessão de partilha de saberes sobre o serviço de
cooperação para a prevenção e tratamento da
toxicodependênccia

Horário de serviço e formas de contacto
Serviço de consulta externa: De 2.ª a 6.ª feira
Horário normal de expediente (Fechado aos fins de semana e feriados públicos）
Linha aberta para o apoio à desintoxicação: 28358844
Todos os dados serão guardados em absoluto sigilo
Serviço de tratamento com metadona: 2ª. feira a Domingo, das 8:00 às 20:00
(Sem interrupção durante todo o ano)

