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A presidente do Instituto de Acção So-
cial (IAS) revelou que o organismo re-
cebeu 58 casos de violência doméstica 
nos primeiros quatro meses de 2016. 
Este número já se aproxima da média 
anual de 76 casos registados entre 2011 
e 2015. Vong Yim Mui considera que o 
crescimento numérico está associado 
ao aumento da consciencialização por 
parte dos cidadãos no sentido de pro-
curarem apoio. O IAS tem dois centros 
de abrigo com 50 vagas, que prestam 
apoio financeiro, médico e jurídico, 
estando já em preparação outros espa-
ços semelhantes. Para Ng Heng Man, 
chefe do Departamento de Serviços 
Familiares e Comunitários, os serviços 
disponíveis nos bairros têm proporcio-
nado grande apoio emocional, facto 
que contribui para as vítimas deixarem 
de depender dos abusadores. Após a 
entrada em vigor da lei de combate à 
violência doméstica, em Outubro, as 
associações sociais irão desempenhar 
o papel de “pessoal auxiliar”, acom-
panhando as vítimas ao longo do pro-
cesso de recuperação física e mental 
e também em termos jurídicos. Para 
o IAS, as associações podem ser uma 
“força importante” na resolução de 
problemas porque muitas vítimas têm 
receio de se expor em tribunal. 

Secretário anuncia
novos incentivos para
renovação urbana
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Revelada subida
de crimes ligados
ao sector do Jogo
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Investimento privado 
registou quebra 
muito significativa
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Casal português há
oito meses na “estrada”
encantado com contrastes

Centrais

Gastronomia macaense
tem “longo caminho”
a percorrer
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No seguimento da queda de parte do telhado da Igreja de Santo 
Agostinho, dois antigos presidentes do Instituto Cultural recomen-
dam a realização de cursos destinados a operadores de locais do Pa-
trimónio para que percebam quando existem riscos e problemas nos 
monumentos. Carlos Marreiros sublinhou mesmo que existe muito 
“amadorismo” na protecção do Património. Já Jorge Morbey defende 
que a repetição frequente de incidentes deveria dar direito a penali-
zações. O Instituto Cultural promete que vai levar a cabo uma revi-
são global dos edifícios patrimoniais

Ex-presidentes do IC
querem cursos para

gestores do Património


