
 

Vamos tomar conhecimento sobre a avaliação da deficiência 
 

Instituto de Acção Social do Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

 

 

Dezembro de 2019 



 

Comissão Editorial 

Qiu Zhuoying,  Daniel W. Wong,  Lucy Wong Hernandez, 

Kwok Kin Fun,  Tian Qian,  Wu Xianguang,  Sun Xibin,  Yan Hua, 

Lin Yongqiang,  Tang Tao,  Yao Guizhong,  Ding Botan,  Qiu Fubin,   

Chen Di,  Li Qinyi,  Li Lun,  Li Yuqiu,  Hu Yingyuan,   

Ma Hongzhuo,  Li Xin,  Si Qi,  Gao Shan,  Zhu Tin,   

He Yilin   

 

Editor 

Qiu Zhuoying 

 

Typesetting 

Chen Di,  Li Qinyi 

 

Consultores da elaboração 
Instituto de Pesquisa de informações sobre a reabilitação do Centro de estudo para a 

reabilitação da China 

Centro colaborador para a Família de Classificações Internacionais da Organização 

Mundial da Saúde na China 

Laboratório Central da China para a classificação, avaliação e reabilitação (desporto) 

da inteligência e dos distúrbios do desenvolvimento  

 

 

 

 



 

Índice 

 

Prefácio 

1. O que se entende por deficiência? 

2. Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

3. Actual modelo de deficiência 

4. Qual o significado que a avaliação da deficiência tem?  

5. Legislação relativa à avaliação da deficiência na Região Administrativa Especial 

de Macau. 

6. Classificação do tipo e grau de deficiência na Região Administrativa Especial de 

Macau. 

7. Qual o motivo para a classificação do tipo de deficiência? 

8. Qual o motivo para a classificação do grau de deficiência? 

9. Que características têm os critérios de deficiência da Região Administrativa 

Especial de Macau? 

10. Que relação existe entre a avaliação da deficiência e o estabelecimento do regime 

de avaliação de deficiência e seu registo? 

11. Que diferença e relação existe entre a avaliação da deficiência e o diagnóstico 

clínico?  

12. Qual o significado que a avaliação da deficiência tem no desenvolvimento dos 

serviços de apoio às pessoas deficientes?  

13. Deficiência visual 

14. Classificação do grau de deficiência visual  

15. Métodos de avaliação da deficiência visual 

16. Deficiência auditiva 

17. Classificação do grau de deficiência auditiva 

18. Métodos de avaliação da deficiência auditiva 

19. Deficiência verbal 

20. Classificação por grau de deficiência verbal 

21. Métodos de avaliação da deficiência verbal 

22. Deficiência motora 

23. Classificação por grau de deficiência motora 

24. Classificação por grau de deficiência motora (Continuação) 



 

25. Métodos de avaliação da deficiência motora 

26. Deficiência intelectual 

27. Classificação por grau de deficiência intelectual 

28. Métodos de avaliação da deficiência intelectual 

29. Deficiência mental 

30. Classificação por grau de deficiência mental 

31. Métodos de avaliação da deficiência mental 

32. Qual a razão porque se considera o autismo como deficiência mental e não 

deficiência intelectual?  

33. Qual a razão porque a demência está classificada no tipo de deficiência mental?  

34. Como se pode requerer o cartão de registo de avaliação de deficiência?  

35. Como se pode requerer o cartão de registo de avaliação de deficiência? (Continuação) 

36. Como se procede à avaliação de deficiência?   

37. Qual a razão da avaliação de deficiência ter de ser feita um certo tempo após a 

pessoa ter ficado lesionada?  

38. Como são fornecidos os serviços relevantes com base nos resultados da 

avaliação da deficiência do requerente?  

39. Como garantir um processo de avaliação da deficiência justo e imparcial?  

40. Como garantir a cientificidade da avaliação da deficiência?  

41. Porque é necessário proteger a privacidade dos requerentes na avaliação da 

deficiência?  

42. Por que é necessário evitar a estigmatização ou rotulaçãodas pessoas com 

deficiência na avaliação da deficiência?  

43. Modelo do cartão de registo de avaliação de deficiência 

44. Qual o fluxograma que vai ser adoptado para a nova apreciação?  

45. Formas de apresentação de recurso 

46. No caso de já se ter o certificado comprovativo de deficiência emitido pelo 

Interior da China ou por Taiwan, será que se pode dispensar outra avaliação e 

obter directamente o cartão de registo de avaliação de deficiência de Macau?   

47. Os resultados da avaliação da deficiência obtidos na RAEM podem ser 

directamente utilizados para outras avaliações relacionadas com deficiência?  



 

Preâmbulo 

 

  Folheto, publicado pelo Instituto de Acção Social com o apoio dos especialistas 

da área pertinente, que visa proporcionar às pessoas com deficiência e ao público em 

geral uma melhor compreensão do significado, método e aplicação de dados obtidos 

na avaliação da deficiência. 

 

  Com um formato de perguntas e respostas, o folheto apresenta não só 

principalmente as teorias e os métodos da avaliação da deficiência, a “Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde” da Organização Mundial da 

Saúde, as definições e os métodos de avaliação dos vários tipos de deficiência, como 

também descreve os vários processos utilizados na prática do trabalho, nomeadamente, 

o fluxograma da avaliação da deficiência, pedido de avaliação, registo, nova 

apreciação entre outros.  

 

  Além disso, o folheto pode ser usado na promoção da avaliação da deficiência e 

servir como referência para o público no tocante aos assuntos relacionados com a 

avaliação da deficiência. 

 



 

1.  O que se entende por deficiência? 

 

  A “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” da Organização 

das Nações Unidas entrou em vigor na República Popular da China, incluindo a sua 

Região Administrativa Especial de Macau, em 31 de Agosto de 2008. De acordo com 

a referida “Convenção”, a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência 

resulta da interacção entre pessoas com incapacidades e barreiras comportamentais e 

ambientais que impedem a plena e efectiva participação destas pessoas na sociedade 

em igualdade de condições com as demais. Por pessoas com deficiência entende-se 

todas as pessoas que padecem a longo prazo de deficiências físicas, mentais, 

intelectuais ou sensoriais. 

 

 



 

2.  Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da Organização 

Mundial de Saúde (CIF) 

 

  Durante a 54.ª reunião plenária da Organização Mundial de Saúde, que teve lugar 

no mês de Maio de 2001, os Estados membros aprovaram a resolução que visa alterar 

a “Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidade e Desvantagens” (versão 

2) para “Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde”.  

 

  A referida Classificação já passou a ser instrumento da classificação 

internacional de deficiência e das estatísticas de deficiência, como também a 

constituir instrumento de referência em diversos países e regiões aquando da 

elaboração dos critérios de avaliação de deficiência.   

 

 



 

3.  Actual modelo de deficiência 

 
 

Deficiência trata-se de prejuízos a nível das funções do corpo e da estrutura. 

 

A deficiência é traduzida pelas limitações dos movimentos ou limitações na 

participação.  

 

A deficiência está relacionada com os factores ambientais e os factores individuais. 

 

 

 

 

 



 

4.  Qual o significado que a avaliação da deficiência tem? 

 

  A avaliação do grau da deficiência é de grande importância não apenas por 

permitir compreender o estado funcional das pessoas com deficiência e analisar as 

suas necessidades de desenvolvimento, mas também por instigar o desenvolvimento 

dos respectivos serviços e a avaliação da respectiva qualidade e grau de satisfação.  

 

  Além disso, com a construção de um sistema de avaliação da deficiência 

permite-se criar uma base não só para a construção do regime de avaliação e registo 

da deficiência, elaboração de um sistema de estatística da avaliação de deficiência, 

como também para a elaboração dos respectivos planos de desenvolvimento e a 

realização dos trabalhos para a criação dos serviços de reabilitação.  

 



 

5.  Legislação relativa à avaliação da deficiência na Região Administrativa Especial 

de Macau. 

 

Decreto-Lei n.º33/99/M – Aprova o “Regime da Prevenção, Integração e Reabilitação 

da Pessoa Portadora de Deficiência” (Vulgarmente designado por “Lei de Bases de 

Reabilitação”).   

 

Regulamento Administrativo n.º3/2011 – “Regime de avaliação do tipo e grau da 

deficiência, seu registo e emissão de cartão”. 

 

Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º45/2011 alterado pelo 

Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º104/2017 que aprova o 

documento respeitante aos “Instrumentos e Métodos de Classificação do Tipo e Grau 

da Deficiência”. 

 

. 

 



 

6.  Classificação do tipo e grau de deficiência na Região Administrativa Especial 

 de Macau. 

 

De acordo com o Regulamento Administrativo n.º3/2011 entrada em vigor no dia 11 

de Março de 2011 que aprova o “Regime de avaliação do tipo e grau da deficiência, 

seu registo e emissão de cartão”, tem-se que: 

 

As deficiências são classificadas nos seguintes seis tipos e quatro graus:   

Seis tipos de deficiência:  Deficiência visual 

               Deficiência auditiva 

               Deficiência verbal 

               Deficiência motora 

               Deficiência intelectual 

               Deficência mental 

 

Os quatro graus de deficiência:  Grau I (Deficiência ligeira)  

                     Grau II (Deficiência moderada) 

                     Grau III (Deficiência grave) 

                     Grau IV (Deficiência profunda) 

 

Nota: A respeito das pessoas que possuem, ao mesmo tempo, mais de um tipo de 

deficiência, ir-se-á, realizar a classificação por tipos a cada uma das suas 

situações de deficiência, como também definir, segundo a afectividade, o grau 

de cada um dos diferentes tipos de deficiência.    



 

7.  Qual o motivo para a classificação do tipo de deficiência? 

 

  Sendo a deficiência um fenómeno complexo, para melhor analisar os impactos 

por ela causados, é necessário classificar por tipo as deficiências que possuam as 

mesmas características. Este processo é assim efectuado com base na “Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde”, publicada pela Organização 

Mundial da Saúde, que constitui um critério mundial e se apresenta como uma 

ferramenta reconhecida internacionalmente para a classificação da deficiência. A 

classificação da deficiência é efectuada tendo como base essencialmente três aspectos: 

1) prejuízos; 2) limitação de movimentos e restrição na participação; 3) factores 

ambientais e individuais. 



 

8.  Qual o motivo para a classificação do grau de deficiência? 

 

  Diferentes deficiências podem trazer diferentes influências às pessoas que as 

sofrem. Assim sendo, a classificação de deficiência por grau favorece o conhecimento 

das barreiras e o respectivo grau que as deficiências podem causar à pessoa.  



 

9. Que características têm os critérios de deficiência da Região Administrativa 

    Especial de Macau ? 

 

  Os critérios de avaliação da deficiência utilizados na Região Administrativa 

Especial de Macau são definidos por um conselho de especialistas que é composto por 

peritos de renome internacional, convidados pelo Governo da Região Administrativa 

Especial de Macau, e médicos diferenciados locais e profissionais. Durante a sua 

definição e implementação, foram também consultadas com grande amplitude as 

opiniões de instituições de serviços de reabilitação e organizações de pessoas com 

deficiência. 

 

  Os referidos critérios da avaliação da deficiência são dotados das seguintes 

características:  

 

 1) Corresponder ao espírito da “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência” e estar em conformidade com o desenvolvimento internacional; 

 2) Seguir os critérios da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde” da Organização Mundial de Saúde; 

 3) Estabeleceu-se um sistema de classificação para seis tipos de deficiência; 

 4) Criou-se um sistema de classificação que categoriza quatro graus da deficiência; 

 5) De acordo com os critérios de avaliação foram reconhecidos os instrumentos de 

avaliação padronizados e o fluxograma do trabalho de avaliação 

 

 



 

10.  Que relação existe entre a avaliação da deficiência e o estabelecimento do  

regime de avaliação de deficiência e seu registo? 

 

  O regime de registo de avaliação da deficiência é um sistema de trabalho para 

desenvolver políticas de apoio e prestar melhores serviços às pessoas com deficiência, 

tendo sido adoptado por vários países e regiões. O regime de registo de avaliação da 

deficiência regista a situação das pessoas com deficiência, o que proporciona uma 

base para a análise das suas necessidades de serviços. Portanto, o regime de registo da 

avaliação da deficiência deve ser criado na base da avaliação de deficiência e só assim 

é que permite, de uma forma mais científica, reflectir os estados funcionais das 

pessoas com deficiência e as suas necessidades de serviços.   

 



 

11.  Que diferença e relação existe entre a avaliação da deficiência e o diagnóstico 

clínico? 

 

  O diagnóstico clínico refere-se a um exame médico que se centra em identificar a 

causa e patogénese de uma doença, com vista a formular métodos e meios de 

tratamento. 

 

  A relação entre o diagnóstico clínico e a avaliação da deficiência reside 

designadamente ao seguinte: as informações do diagnóstico clínico podem fornecer as 

evidências necessárias para a avaliação da deficiência e, ao mesmo tempo, a avaliação 

da deficiência poder ajudar os médicos a terem uma melhor compreensão do estado 

funcional dos pacientes. 

 

  A diferença entre os dois processos reside nas seguintes áreas: 

1) Os critérios são diferentes: O diagnóstico clínico é efectuado com base nos critérios 

da Classificação Internacional de Doenças (CID), enquanto que a avaliação da 

deficiência é efectuada de acordo com os critérios da Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). 

2) Os métodos são diferentes: O diagnóstico clínico concentra-se no diagnóstico de 

doenças, enquanto que a avaliação da deficiência foca-se mais na avaliação de 

distúrbios de actividade e participação. 

3) Finalidades: O diagnóstico clínico visa tratar a doença, enquanto a avaliação da 

deficiência visa analisar a situação das pessoas com dificuldades funcionais, com 

vista a disponibilizar-lhes serviços sociais e de reabilitação e a minimizar o 

impacto causado pela disfunção. 

 

 

 



 

12.  Qual o significado que a avaliação da deficiência tem no desenvolvimento dos 

serviços de apoio às pessoas deficientes?  

 

  Em resposta às necessidades das pessoas com deficiência, foram estabelecidos 

diferentes sistemas de serviços em todo o mundo. Estes serviços envolvem muitas 

áreas, incluindo saúde, educação, emprego, segurança social, cultura, apoio e 

assistência social e sociedade livre de barreiras, etc..  

 

  Para construir um sistema abrangente de serviços, é indispensável ter uma 

profunda compreensão sobre as disfunções e as necessidades das pessoas com 

deficiência, podendo os dados da avaliação da deficiência servir como uma base para 

a criação e a optimização do sistema de serviços. 

 



 

13. Deficiência visual 

 

Definição da deficiência visual 

 

  Deficiência visual: refere-se a lesões das estruturas do globo ocular, da cavidade 

ocular, anexas ao olho, e do seu sistema nervoso, ou a disfunções visuais, 

nomeadamente no que respeita à acuidade e campo visual binocular, cuja situação 

actual resulta da aplicação da melhor terapia e permanece durante um período 

superior a seis meses, dando origem a limitações da actividade. 

 

 



 

14.  Classificação por grau de deficiência visual  

 

 

Classificação por grau da 

deficiência visual 

Conteúdo sobre a classificação por grau da 

deficiência visual (olho com melhor visão) 

Grau I (Deficiência ligeira) 0,1 ≤ melhor visão corrigida <0,3 

ou um olho cego e o outro, semicego 

Grau II (Deficiência moderada) 0,05 ≤ melhor visão corrigida <0,1 

Grau III (Deficiência grave) 0,02 ≤ melhor visão corrigida <0,05; ou  

5º ≤ raio do campo visual <10º 

Grau IV (Deficiência profunda) Sem percepção de luz ou a melhor visão 

corrigida <0,02 ou o raio do campo visual <5º 

 

 

 



 

15. Métodos de avaliação da deficiência visual 

 

1. Qualificações profissionais do avaliador da deficiência visual 

 1) A avaliação é executada pelo médico ou profissional indigitado pela entidade 

avaliadora, sendo as qualificações profissionais asseguradas pelos médicos ou 

médicos especialistas reconhecidos pelo Governo.  

 2) A avaliação de crianças com idade inferior a quatro anos é executada por 

pediatra reconhecido pelo Governo.  

 

2. Instrumentos de avaliação de deficiência visual 

 1) Instrumentos de avaliação 

Escala optométrica de Snellen ou escalas afins que correspondam ao padrão 

internacional, optotipo de figuras infantis, cartão de campo visual, aparelho 

automático de campo visual, lanterna de mão, tábua de cobertura do olho, 

pinhole occluder, lanterna de fenda, espelho de observação directa e indirecta do 

fundo de olho, lente de correcção, bolinhas de cores, bolas brancas, etc. 

 

 2) Ambiente para realização da avaliação 

As condições ambientais que se requerem para a avaliação da deficiência visual 

são: boa iluminação e evitar-se a irradiação solar directa ou a sombra.  

  

3. Métodos de avaliação da deficiência visual 

 1) Situação normal: Avaliação compreensiva feita de acordo com a história clínica 

do avaliado, o resultado do teste das funções da visão e os comprovativos 

médicos fornecidos. A ordem dos testes é a seguinte: em primeiro lugar, o teste 

da acuidade visual; em segundo lugar, o teste do campo visual; em terceiro e 

último lugar, o teste da estrutura do globo ocular. 

 2) Para os avaliados que não possam submeter-se ao teste das funções da visão, a 

avaliação compreensiva é feita com base na história clínica, no resultado dos 

exames e no comportamento visual do mesmo, entre outros. 

 

 



 

16. Deficiência auditiva 

 

Definição da deficiência auditiva 

 

  Deficiência auditiva: refere-se a lesões das estruturas dos ouvidos externo, médio 

e interno, assim como do seu sistema nervoso que conduzam em ambos os ouvidos a 

disfunções auditivas permanentes de diferentes graus, como por exemplo, não se 

conseguir ouvir ou distinguir sons ambientais e vozes de volume normal, cuja 

situação actual resulta da aplicação da melhor terapia e permanece durante um 

período superior a seis meses, dando origem a limitações da actividade. 

 



 

17. Classificação por grau de deficiência auditiva 

 

 

Classificação por grau da 

deficiência auditiva 

Conteúdo sobre a classificação por 

grau da deficiência auditiva (ouvido de 

melhor audição) 

Grau I (Deficiência ligeira) 41-60dB HL 

Grau II (Deficiência moderada) 61-80dB HL 

Grau III (Deficiência grave) 81-90dB HL 

Grau IV (Deficiência profunda) > 90dB HL 

 

 

 



18. Métodos de avaliação da deficiência auditiva 

 

1. Qualificações profissionais do avaliador da deficiência auditiva 

 1) A avaliação é executada pelo médico ou profissional indigitado pela entidade 

avaliadora, sendo as qualificações profissionais asseguradas pelos médicos ou 

médicos especialistas reconhecidos pelo Governo (Podem ser coadjuvados pelos 

audiologistas ou terapeutas da fala que tenham recebido a formação sobre 

avaliação na área da audiologia, organizada pelo Instituto de Acção Social ou 

pelas entidades por este indigitadas).  

 2) A avaliação de crianças com idade inferior a quatro anos é executada por 

médicos pediatras reconhecidos pelo Governo.  

 

2. Instrumentos de avaliação de deficiência auditiva 

 1) Instrumentos de avaliação 

Audiómetro portátil (Frequência: 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 kHz. Intensidade: 25-100 dB. 

Tipo de som: gorjeio, sons puros, sons complexos de filtração. Forma de emissão 

de sons: altifalante, introdução do auscultador), medidor de graus de sons, 

otoscópio, audiómetro de tons puros (de campo livre), audiometria de tronco 

cerebral, otoemissões acústicas, admitância acústica, potencial evocado auditivo 

de estado estável, etc., bem como equipamentos destinados a crianças com idade 

igual ou superior a 6 meses mas inferior a 6 anos, tais como o dispositivo 

coordenador do exame reforçado da audição por sentido visual, brinquedo para o 

exame da audição, etc. 

 

 2) Ambiente para realização da avaliação 

A avaliação deve ser realizada numa sala, com uma área de 10-15 metros 

quadrados, silenciosa com ruído de fundo igual ou inferior a 40dB(A), com 

iluminação suave, temperatura adequada e decoração simples. Durante a 

realização do teste, o número de pessoas na sala nunca deve exceder cinco 

(incluindo o avaliado) e ainda deve manter o silêncio. 

 

3. Métodos de avaliação da deficiência auditiva 

A avaliação compreensiva é feita com base na história clínica do avaliado, e nos 

resultados dos exames subjectivos e objectivos. O exame subjectivo é realizado 

através da aplicação do teste da audição por sons puros (incluem-se o teste da 

audição por sentido visual reforçado e o teste da audição através de jogos, ambos 

destinados a crianças, bem como o teste da audição de adultos por sons puros). O 

exame objectivo é realizado através da aplicação dos testes de audiometria de 



tronco cerebral, otoemissões acústicas, admitância acústica, potencial evocado 

auditivo de estado estável, etc. 

 

 



 

19. Deficiência verbal 

 

Definição da deficiência verbal 

 

  No presente padrão a deficiência verbal refere-se ao seguinte: consiste em 

deficiência a nível da linguagem e de produção da voz, referindo-se a lesões das 

estruturas e a disfunções vocais e linguísticas, causadas pela mutilação da laringe ou 

da língua, dando origem a limitações da actividade. 

 

Nota: No tocante à disfunção verbal provocada por doenças, de uma maneira geral a 

mesma foi avaliada aquando da avaliação de outras disfunções, isto porque, a 

disfunção verbal, na maior parte das vezes, vem associada de outras 

complicações. Assim, por exemplo, os doentes da apoplexia (designado também 

por ataque cerebral), normalmente apresentam-se ainda com disfunção motora e 

disfunção verbal, detectadas na avaliação da disfunção motora ou da disfunção 

da função cognitiva. Acresce ainda o exemplo da disfunção verbal provocada 

pela disfunção intelectual ou autismo, em que a disfunção verbal é agrupada na 

disfunção intelectual e no autismo.   

 

 



 

20. Classificação por grau de deficiência verbal 

 

 

Classificação por grau de 

deficiência verbal 

Conteúdo relativo ao grau de deficiência 

verbal 

Grau I (Deficiência ligeira) Mutilação de 1/2 da língua ou laringe (um 

destes órgãos). 

Grau II (Deficiência moderada) Mutilação de 2/3 da língua ou laringe (um 

destes órgãos). 
Grau III (Deficiência grave) Mutilação da língua e laringe (um destes órgãos) 

Grau IV (Deficiência profunda)  Mutilação da língua e laringe (ambos os órgãos) 

 

 



 

21.  Métodos de avaliação da deficiência verbal 

 

1. Qualificações profissionais do avaliador da deficiência verbal 

A avaliação da deficiência deve ser efectuada pelos médicos ou profissionais 

designados pela entidade de avaliação, sendo as respectivas qualificações 

profissionais asseguradas pelos médicos ou médicos especialistas reconhecidos 

pelo Governo.  

 

2. Instrumentos de avaliação da deficiência verbal  

 1) Instrumentos de avaliação 

    Lanterna de mão, abaixador de língua. 

 2) Ambiente para realização da avaliação 

    A avaliação deve ser realizada numa sala de consulta médica para uso geral.  

 

3. Métodos de avaliação da deficiência verbal 

O diagnóstico e a avaliação são feitos pelo respectivo médico de clínica de acordo 

com o grau de perda da língua e/ou laringe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22.  Deficiência motora 

 

Definição da deficiência motora 

 

  Deficiência motora: refere-se a lesões de estruturas do corpo humano 

relacionadas com o movimento (tais como dos músculos, ossos, articulações, bem 

como do seu sistema nervoso), ou a disfunções neuromusculo-esqueléticas e 

relacionadas com o movimento, cuja situação actual resulta da aplicação da melhor 

terapia e permanece durante um período superior a seis meses, dando origem a 

limitações da actividade. 

 



 

23.  Classificação por grau de deficiência motora 

 

Classificação por grau da 

deficiência motora 

Conteúdo sobre o grau de deficiência motora 

Grau I (Deficiência ligeira) Membro superior: 

1. Ausência dos quatro dedos de uma mão além do 

polegar; 

2. Ausência total do polegar de uma mão; 

Membro inferior: 

3. Ausência de uma perna; 

4. Ambos os membros inferiores não são igualmente 

compridos, com uma diferença de 5 cm e superior; 

5. Ausência da parte superior da articulação de tarso 

de um pé; 

6. Ausência total dos dedos de ambos os pés ou perda 

da sua função; 

Outras partes: 

7. Rigidez da coluna vertebral (a: dor e rigidez da 

parte inferior das costas, que não se aliviam depois do 

descanso e duram mais de 3 meses; b: limitações da 

área de movimento da vértebra lombar; c: limitações 

de expansão do peito; d: existência de sacroileíte 

segundo o exame por raios X, de grau II a ambos os 

lados ou de grau III e superior ao lado singular); 

8. Anomalia da coluna vertebral, a anomalia da 

corcunda excede 70º ou a saliência lateral excede 45º; 

Vários lugares: 

9. Disfunção moderada de um membro ou ligeira de 

dois membros; 

10. Nanismo (a altura do adulto não excede 130 cm e 

a do menor é em média mais de 30% inferior em 

relação à pessoa da mesma idade); 

11. Outras disfunções similares dos membros. 

Grau II (Deficiência 

moderada) 

Membro superior: 

1. Ausência total dos polegares de ambas as mãos ou 

a de todos os restantes dedos além dos seus 

polegares; 

2. Ausência de um antebraço e da parte superior dele; 

Membro inferior: 

3. Ausência de ambas as pernas; 

4. Ausência de uma coxa e da parte superior dela; 

Outras partes: 

5. Ausência de dois membros em suas diferentes 

partes (além do caso de grau III); 

6. Disfunção grave de um membro ou moderada de 

dois membros; 

7. Outras disfunções similares dos membros. 

 



 

24.  Classificação por grau de deficiência motora (continuação) 

 

Classificação por grau da 

deficiência motora 

Conteúdo sobre o grau de deficiência motora 

Grau III (Deficiência 

grave)  

 
Membro superior: 
1. Ausência de ambos os braços ou antebraços; 
Membro inferior: 
2. Ausência grave da função de ambos os membros 
inferiores (como a paraplegia que não permite andar 
independentemente); 
3. Ausência de ambas as coxas; 
Outras partes: 
4. Ausência grave dos membros de um lado (como a 
hemiplegia que não permite andar 
independentemente); 
5. Ausência de um membro superior inteiro e de uma 
coxa; 
6. Ausência de um membro inferior inteiro e de um 
braço; 
7. Ausência de três membros em suas diferentes 
partes (além do caso de grau IV); 
8. Disfunção grave de dois membros ou moderada de 
três membros; 
9. Outras disfunções similares dos membros 
 

Grau IV (Deficiência 

profunda) 

 
1. Disfunção grave dos músculos, ossos, articulações 
e movimento dos quatro membros (como a paralisia 
dos quatro membros, etc.); 
2. Ausência completa da função dos músculos, ossos, 
articulações e movimento de ambos os membros 
inferiores (como a paraplegia, etc.); 
3. Ausência completa da função dos músculos, ossos, 
articulações e movimento dos membros de um lado 
(como a hemiplegia, etc.); 
4. Ausência de um membro superior inteiro e de 
ambas as pernas; 
5. Ausência de um membro inferior inteiro e de 
ambos os antebraços; 
6. Ausência de ambos os braços e de uma coxa (ou 
perna); 
7. Ausência de ambos os membros superiores ou 
inferiores inteiros; 
8. Ausência dos quatro membros em suas diferentes 
partes; 
9. Disfunções totais de ambos os membros superiores 
ou disfunção grave de três membros; 
10. Outras disfunções similares dos membros. 

 



 

25.  Métodos de avaliação da deficiência motora 

  

1. Qualificações profissionais do avaliador da deficiência motora 

 1) A avaliação é executada pelo médico ou profissional indigitado pela entidade 

avaliadora, sendo as qualificações profissionais asseguradas pelos médicos ou 

médicos especialistas reconhecidos pelo Governo. 

 2) A avaliação de crianças com idade inferior a quatro anos é executada por 

médicos pediatras reconhecidos pelo Governo.  

 

2. Instrumentos de avaliação de deficiência motora 

 1) Instrumentos de avaliação 

Regra métrica, medidor de ângulos, percussor de martelo, medidor de altura, 

etc. 

 2) Ambiente para realização da avaliação 

A avaliação deve ser realizada numa sala de consulta médica para uso geral. 

 

3. Métodos de avaliação da deficiência motora 

A avaliação compreensiva é feita de acordo com a história clínica do avaliado e os 

comprovativos médicos fornecidos, como os relatórios e imagens do exame 

imagiológico, relatório do exame físico do foro da ortopedia, etc. Quando 

necessário, pode ser realizado outro exame imagiológico.  

 

 



 

26.  Deficiência intelectual 

 

Definição da deficiência intelectual 

  

  Deficiência intelectual: refere-se a lesões das estruturas relacionadas com o 

cérebro ou a disfunções intelectuais, sendo evidente o nível de desenvolvimento da 

inteligência inferior ao da pessoa em geral e as limitações das funções intelectuais 

acompanhadas das limitações do comportamento adaptativo, dando origem a 

limitações da actividade. 



 

27. Classificação por grau de deficiência intelectual 

 

 

Classificação por grau da 

deficiência intelectual 
Conteúdo relativo ao grau de deficiência intelectual 

Grau I (Deficiência ligeira) Quociente de inteligência: 50-55 a cerca de 70 

Comportamento adaptativo: Deficiência ligeira 

Grau II (Deficiência 

moderada) 

Quociente de inteligência: 35-40 a 50-55 

Comportamento adaptativo: Deficiência moderada 

Grau III (Deficiência grave) Quociente de inteligência: 20-25 a 35-40 

Comportamento adaptativo: Deficiência grave 

Grau IV (Deficiência 

profunda) 

Quociente de inteligência: < 20-25 
Comportamento adaptativo: Deficiência grave 

 
 

 



 

28. Métodos de avaliação da deficiência intelectual 

 

1. Qualificações profissionais do avaliador da deficiência intelectual 

 1) Psicoterapeutas clínicos reconhecidos pelo Governo ou profissionais com 

formação na área da avaliação da deficiência intelectual, organizada pelo 

Instituto de Acção Social ou pelas entidades por este indigitadas.  

 2) A avaliação de crianças com idade inferior a quatro anos é executada por 

médicos pediatras reconhecidos pelo Governo.  

 

2. Instrumentos de avaliação de deficiência intelectual 

 1) Instrumentos de avaliação 

São aplicadas a Escala de inteligência de Wechsler para adultos, a Escala de 

inteligência de Wechsler para crianças, a Escala de inteligência de Wechsler para 

crianças de tenra idade, entre outros, como instrumentos para a avaliação do 

quociente de inteligência. São aplicados a Vineland Adaptive Behavior Scale, 

versão traduzida e compilada em chinês, a Escala de teste do comportamento de 

adaptação social, a Adaptive Behavior Assessment System, entre outros como 

instrumentos para a avaliação e teste do comportamento adaptativo. 

 2) Ambiente para realização da avaliação 

 A avaliação deve ser realizada numa sala silenciosa, com iluminação suave, 

temperatura adequada e decoração simples.  

 

3. Métodos de avaliação de deficiência intelectual 

A avaliação é feita de acordo com os métodos estabelecidos para os diversos 

instrumentos atrás referidos.  

 

 

 



 

29. Deficiência mental 

 

Definição da deficiência mental 

 

  Deficiência mental refere-se a diversas doenças mentais ou a disfunções mentais 

gerais ou específicas do indivíduo, como por exemplo, limitações ao nível de 

cognição, sentimento, e comportamento voluntário, situação esta que não se recupera 

mesmo após um ano de tratamento ou que se mantém mais de um ano, segundo a 

respectiva previsão, dando origem a limitações da actividade. 



 

30. Classificação por grau de deficiência mental 

 

 

Classificação por grau da 

deficiência mental 
Conteúdo relativo ao grau de deficiência mental 

Grau I  (Deficiência ligeira) Escala de Avaliação Global do Funcionamento 

(GAF): 61~70  

Escala de Avaliação Clínica da Demência(CDR): 1 

Grau II (Deficiência 

moderada) 
Escala de Avaliação Global do Funcionamento 

(GAF): 51~60 

Escala de Avaliação Clínica da Demência(CDR): 2 

Grau III (Deficiência grave) Escala de Avaliação Global do Funcionamento 

(GAF): 31~50 

Escala de Avaliação Clínica da Demência(CDR): 3 

Grau IV (Deficiência 

profunda) 
Escala de Avaliação Global do Funcionamento 

(GAF): 30 ou menos 

Escala de Avaliação Clínica da Demência(CDR): 4 

 

 



 

31. Métodos de avaliação da deficiência mental 

 

1. Qualificações profissionais do avaliador da deficiência mental 

 1) Médicos psiquiatras reconhecidos pelo Governo.  

 2) A avaliação de crianças com idade inferior a quatro anos é executada por 

médicos pediatras reconhecidos pelo Governo.  

 

2. Instrumentos de avaliação de deficiência mental 

 1) Instrumentos de avaliação 

São aplicados: Global Assessment of Functioning; Clinical Dementia Rating. 

 2) Ambiente para realização da avaliação 

A avaliação deve ser realizada numa sala silenciosa, com iluminação suave, 

temperatura adequada e decoração simples.  

 

3. Métodos de avaliação de deficiência mental  

A avaliação compreensiva é feita de acordo com a história clínica do avaliado, 

observação clínica, resultados dos respectivos testes, bem como com o 

prognóstico.  

 

 

 



 

32.  Qual a razão porque se considera o autismo como deficiência mental e não 

deficiência intelectual ? 

 

  O autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista ou 

perturbação autista, é definido, de forma geral, como subtipo de transtorno global do 

desenvolvimento, o qual é dividido em cinco tipos, de acordo com o “Manual de 

Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais”, 4.ª edição, (DSM-IV-TR), 

nomeadamente autismo, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Rett, 

síndrome de asperger e transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação 

(PDD-NOS). O autismo manifesta-se principalmente em vários graus de distúrbios do 

desenvolvimento de linguagem, barreiras interpessoais, interesses estreitos e 

comportamentos estereotipados. Cerca de três quartos dos pacientes têm um retardo 

mental significativo. Entretanto, algumas crianças possuem boas habilidades em 

alguns aspectos apesar de apresentarem, de forma geral, um défice intelectual. 

 

  Tendo em conta as diferenças entre o autismo e o retardo mental, no que diz 

respeito aos comportamentos e às intervenções, estes não estão classificados na 

mesma categoria. 

 

  Na sociedade, por ainda não se ter um conhecimento profundo sobre as 

características dos transtornos mentais, algumas pessoas acabam por ter preconceitos 

que dão lugar à discriminação, pelo que se tende a considerar que caso o autismo 

fosse classificado como uma deficiência intelectual seria possível eliminar esses 

efeitos negativos. Contudo este método não é científico. 

 



 

33. Qual a razão porque a demência está classificada no tipo de deficiência mental?  

 

  A demência é uma deterioração cognitiva progressiva causada por dano cerebral 

ou doença, sendo a extensão da degradação muito maior do que a progressão do 

envelhecimento natural. Em particular, a demência afecta as capacidades de memória, 

concentração, linguagem e resolução de problemas. Em casos graves, o paciente não 

consegue distinguir e ou reconhecer pessoas, assuntos, tempo, lugar e coisas. 

  

  O tipo mais comum de demência é a doença de Alzheimer. O sintoma inicial 

mais comum é a perda de memória a curto prazo, com dificuldades em recordar 

eventos recentes, não sendo, contudo, afectada a memória de longo prazo.  

 

  Clinicamente, o tratamento da demência é realizado principalmente pela 

neurologia, reabilitação ou geriatria. Além disso, considerando que o envelhecimento 

pode levar a sintomas mais abrangentes, a demência, na sua classificação, não é 

sinalizada como uma categoria principal, mas apenas como uma deficiência mental. 

 

  

 



34.  Como se pode requerer o cartão de registo de avaliação de deficiência? 

 

Condições para o requerimento:  

1. Residente permanente ou não permanente da Região Administrativa Especial de 

Macau; 

2. Ser portador de um ou vários tipos de deficiência a seguir indicados: Deficiência 

visual, Deficiência auditiva, Deficiência verbal, Deficiência motora, Deficiência 

intelectual ou Deficiência mental.   

 

Documentos necessários para o requerimento:  

1. Formulário próprio devidamente preenchido; 

2. Cópia do documento de identificação de residente permanente ou não permanente 

da Região Administrativa Especial de Macau;  

3. Duas fotografias recentes a cores de 1,5 polegadas ou de 2 polegadas; 

4. Cópia do documento comprovativo da residência; 

5. Documento comprovativo de que o requerente é portador de deficiência (por 

exemplo atestado médico ou documento pertinente)  

 

  Para mais detalhes, poderá ser consultado o folheto – “Formas para o pedido do 

cartão de registo da avaliação de deficiência” ou o website do Instituto de Acção 

Social (www.ias.gov.mo).  

http://www.ias.gov.mo/


35. Como se pode requerer o cartão de registo de avaliação de deficiência? (Continuação) 

 

1. O requerente deve ter o formulário próprio devidamente preenchido e fazê-lo acompanhar 

dos documentos necessários para a apresentação do pedido.   

                        

2. O formulário de pedido pode ser obtido nos seguintes locais:   

  Sede do Instituto de Acção Social; 

  Centro de Avaliação Geral de Reabilitação;  

  Centros de Acção Social situados em diferentes zonas; bem como 

  Proceder ao download a partir do website do Instituto de Acção Social. 

 

3. O requerente deve fazer a entrega do formulário de pedido, acompanhado dos respectivos 

documentos necessários através de uma das seguintes formas:  

 Entrega pessoal: 

  Sede do Instituto de Acção Social (Estrada do Cemitério n.º 6, Macau) 

 Centro de Avaliação Geral de Reabilitação (Istmo de Ferreira do Amaral, n.° 25, Lei 

Tat San Chun, Fase 2, 2.° andar, Macau) 

  Seguem-se os centros de acção social a que a residência do requerente pode pertencer:  

 Centro de Acção Social da Zona Noroeste (Ilha Verde) 

(Avenida do Conselheiro Borja, Centro de Sinistrados da Ilha Verde, 1.º andar, 

Macau) 

 Centro de Acção Social da Zona Centro-Sul (Patane) 

(Avenida do Almirante Lacerda n.º23-A, Long Ut Koi, 1.º andar, Macau) 

 Centro de Acção Social da Zona Norte (Tamagnini Barbosa) 

(Rua Nova de Toi San n.ºs 1-15, Lei Tat San Chun, Fase 2, 2.º andar, Macau) 

 Centro de Acção Social da Taipa e Coloane 

(Avenida da Harmonia n.º20, Edifício Koi Nga (Bloco IV Edf. Cipreste) r/c, 

Seac Pai Van, Coloane) 

 Centro de Acção Social da Taipa e Coloane (Sucursal da Taipa) 

(Rua do Regedor, S/N, Chun Fok Village, Fase 2, Bloco 5, r/c,AI, Taipa） 

  Centro de Serviços da RAEM（Rua Nova da Areia Preta n.º 52, Macau） 

Centro de Serviços da RAEM das Ilhas (Rua de Coimbra n.º 225, 3.º andar, Taipa)  

 Enviar através do correio para o Centro de Avaliação Geral de Reabilitação situado no 

Istmo de Ferreira do Amaral, n.° 25, Lei Tat San Chun, Fase 2, 2.° andar, Macau. 

 

 

 

 



 

36. Como se procede à avaliação de deficiência?   

 

  O Instituto de Acção Social após receber o requerimento, procederá, em primeiro 

lugar, à confirmação das qualificações do requerente e à verificação dos documentos 

entregues, de acordo com o estipulado no regulamento e, posteriormente, comunicará 

ao requerente que reúne os requisitos necessários, instruindo o mesmo sobre os 

procedimentos necessários para que seja submetido a avaliação no local indicado, de 

acordo com os critérios de avaliação, instrumentos e metodologia que o “Regime de 

Avaliação do Tipo e Grau de Deficiência, seu Registo e Emissão de Cartão” exige.  

Relativamente aos requerentes que não reúnam requisitos exigidos ou que faltem 

documentos necessários o Instituto de Acção Social comunicará também o facto em 

causa.  

   

 



 

37. Qual a razão da avaliação de deficiência ter de ser feita um certo tempo após a  

    pessoa ter ficado lesionada?  

 

  Para os requerentes cuja deficiência resulta de lesão, a avaliação da deficiência 

necessita de ser realizada após um determinado período, uma vez que este tipo de 

avaliação é principalmente direccionado à disfunção. Caso a doença ou a lesão do 

requerente não esteja estável, será impossível identificar com precisão o seu estado 

funcional. Portanto, as normas exigem que os requerentes com deficiência realizem a 

avaliação da deficiência apenas após um período de tratamento.  

 

  A avaliação da deficiência mental só será realizada após se verificar que o 

requerente não conseguiu ser curado dentro de um ano ou prevê-se que a respectiva 

situação vai manter-se mais de um ano, ou seja, face ao diagnóstico ainda manifesta 

mobilidade limitada. 

 



 

38. Como são fornecidos os serviços relevantes com base nos resultados da 

    avaliação da deficiência do requerente? 

 

  Os dados da avaliação da deficiência podem não só demonstrar as disfunções 

físicas e mentais do requerente, como também servir de uma base para o 

desenvolvimento dos respectivos serviços. 

 

  Por exemplo, a partir do resultado da avaliação de uma pessoa com deficiência 

motora, é possível prestar serviços de reabilitação com precisão como fornecer 

aparelhos auxiliares ou serviços de assistência adequados, com vista a ajudar a 

mesma a superar os outros desafios sociais e funcionais que surjam, face à 

mobilidade. 



 

39. Como garantir um processo de avaliação da deficiência justo e imparcial? 

 

  A fim de garantir que se faz o uso pleno e efectivo dos recursos e se fornecem os 

serviços adequados e necessários às pessoas com deficiência, para a prestação de 

serviços face às principais disfunções com que se deparam as pessoas deficientes, é 

necessário estabelecer um sistema de avaliação da deficiência justo e imparcial. 

 

  Mediante o uso de ferramentas normalizadas, o sistema enfatiza a imparcialidade 

da avaliação de diferentes tipos de deficiência, podendo fazer com que as disfunções 

causadas por diferentes tipos de deficiência sejam comparáveis. 

 



 

40. Como garantir a cientificidade da avaliação da deficiência? 

 

  A avaliação da deficiência é um trabalho importante, por isso, a fim de garantir a 

sua cientificidade, são adoptados principalmente os seguintes métodos: 

 

1. As normas de deficiência são definidas de acordo com métodos científicos; 

2. As ferramentas e os métodos de avaliação da deficiência foram cientificamente 

testados, tendo uma alta confiabilidade e validade; 

3. Os avaliadores receberam formações rigorosas; 

4. Existe um procedimento científico rigoroso para a avaliação da deficiência; 

5. Existe uma plataforma profissional de consulta e apoio para a avaliação da 

deficiência. 

 

 



 

41. Porque é necessário proteger a privacidade dos requerentes na avaliação da 

deficiência?  

 

  Os dados relativos à condição da deficiência fazem parte da privacidade das 

pessoas portadoras de deficiência, não devendo nem pelos próprios nem pelos seus 

familiares, avaliadores e gerente de dados ser divulgados a qualquer pessoa, senão 

pode causar impacto de diferentes graus às várias vertentes da vida dessas pessoas, 

tais como estudo, trabalho e interacção social etc. Portanto, é dever das pessoas 

relevantes neste processo prevenirem o uso indevido e abusivo dos dados da avaliação 

da deficiência, de modo a proteger efectivamente os direitos e interesses dos 

requerentes da avaliação da deficiência. 

 



 

42.  Por que é necessário evitar a estigmatização ou rotulação das pessoas com 

deficiência na avaliação da deficiência? 

 

  A avaliação da deficiência é um trabalho extremamente científico e profissional. 

Durante a interpretação do resultado e a análise dos dados da avaliação, é necessário 

evitar a possível estigmatização das pessoas com deficiência, pois todos os dados 

indicam apenas o estado funcional das pessoas com deficiência e não podem ser 

usados para definir que as mesmas são “incapazes” ou “inaptas”. Esta razão evidencia 

a necessidade de evitar o uso indevido ou abusivo dos dados da avaliação da 

deficiência. 

 

  Ao mesmo tempo, através da avaliação da deficiência, é possível verificar que o 

estado funcional determinado pode diferir do estado da vida social das pessoas com 

deficiência. Portanto, não se pode adoptar um método de rotulagem e, assim, inferir 

que uma pessoa, devido à sua condição física ou de mobilidade, tem restrições de 

acesso ou participação. 

 

 



 

43. Modelo do cartão de registo de avaliação de deficiência 

 

 

Modelo do cartão de registo 

de avaliação de deficiência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ao requerente que depois de avaliado seja considerado portador de deficiência 

do tipo e grau mencionado nos números 1 e 2 do artigo 2.º do Regulamento 

Administrativo n.º3/2011 – “Regime de avaliação do tipo e grau da deficiência, seu 

registo e emissão de cartão”, será atribuído o cartão de registo de avaliação de 

deficiência.  

 

  O cartão de registo de avaliação de deficiência é emitido pelo Instituto de Acção 

Social, constando do mesmo os dados de identificação do requerente, bem como o 

tipo e grau de deficiência de que é portador.  

 

 



 

44. Qual o fluxograma que vai ser adoptado para a nova apreciação?  

 

  No caso de o requerente não concordar com o resultado da avaliação de 

deficiência deve o mais breve possível requerer ao Instituto de Acção Social, uma 

nova apreciação, não ultrapassando contudo o prazo de 30 dias, contados a partir do 

dia seguinte ao da recepção da respectiva notificação.   

 

 

O requrerente que não concorda com o resultado notoificado sobre a avaliação da 

deficiência pode, no prazo de 30 dias apresentar ao Instituto de Acção Social, o 

pedido de nova apreciação do respectivo resultado.  

     ↓ 

No prazo de 15 dias úteis, é recebida a resposta sobre a aceitação ou não do pedido 

de nova aprecição 

     ↓ 

O grupo da nova apreciação é reunido no prazo de 60 dias para a apreciação do 

respectivo pedido aceite. 

     ↓ 

O grupo da nova apreciação depois da realização da discussão em 

grupo./entrevista/nova apreciação tomará a sua decisão 

     ↓ 

Notificar o resultado da nova apreciação ao requerente 

     ↓ 

Se o requerente não concordar com o resultado da nova apreciação pode, nos termos 

dos procedimentos previstos, interpor recurso contencioso 

     ↓ 

 Conclusão 

 

 



 

45. Formas de apresentação de recurso 

    

  O requerente que não concorde com a decisão relativa à nova apreciação pode 

interpor recurso contencioso para o Tribunal Administrativo. 

 

1) De acordo com a alínea a) do número 2 do artigo 25.º do “Código de Processo 

Administrativo Contencioso”, o recurso contencioso pode ser apresentado ao 

Tribunal Administrativo no prazo de 30 dias contados a partir do dia seguinte ao 

da recepção da notificação emitida pelo Instituto de Acção Social do Governo 

da Região Administrativa Especial de Macau. 

 

2) De acordo com o número 1 do artigo 7.º do “Regime geral de apoio judiciário” 

estabelecido pela Lei n.º13/2012, os residentes da Região Administrativa 

Especial de Macau têm direito ao apoio judiciário, desde que se encontrem em 

situação de insuficiência económica. 

 

 

 

 



 

46. No caso de já se ter o certificado comprovativo de deficiência emitido pelo 

Interior da China ou por Taiwan, será que se pode dispensar outra avaliação e 

obter directamente o cartão de registo de avaliação de deficiência de Macau?   

 

  Sem uma avaliação da deficiência pelo sistema definido na RAEM, o requerente 

não pode solicitar directamente o cartão de registo de avaliação da deficiência da 

RAEM por existir uma diferença entre as normas de avaliação da deficiência 

aplicadas no Interior da China e na região de Taiwan e as da RAEM. No entanto, o 

requerente pode apresentar as respectivas informações, as quais podem servir como 

referência aquando da avaliação. 

 

  

 



 

47. Os resultados da avaliação da deficiência obtidos na RAEM podem ser 

directamente utilizados para outras avaliações relacionadas com deficiência? 

 

  De acordo com o Regulamento Administrativo n.º 3/2011 - Regime de Avaliação 

do Tipo e grau da Deficiência, seu Registo e Emissão de Cartão, são definidos seis 

tipos da deficiência, dividindo-se cada tipo em quatro graus. A avaliação do tipo e 

grau da deficiência é efectuada de acordo com o anexo I do referido regulamento 

administrativo – “Critérios de Avaliação do Tipo e Grau da Deficiência” e dos 

“Instrumentos e Métodos de Classificação do Tipo e Grau da Deficiência”, aprovados 

pelo Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 45/2011, alterado 

pelo Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 104/2017. 

Considere-se que a avaliação efectuada de acordo com o regime é uma avaliação de 

âmbito qualitativa, cujo objectivo é apenas apreciar se a pessoa avaliada é deficiente e 

o respectivo grau, não englobando a avaliação de outras circunstâncias ou 

capacitações do requerente. Por isso, os resultados da avaliação do tipo e grau da 

deficiência não podem ser directamente utilizados para outras avaliações relacionadas 

com deficiência. Na RAEM, o regime de avaliação da deficiência foi estabelecido 

para satisfazer as necessidades das pessoas com deficiência, destinando-se à prestação 

de subsídios de deficiência ou outros serviços e tipos de assistência necessários que 

são aferidos através da avaliação do estado da deficiência dos portadores. Assim, no 

que diz respeito aos critérios e métodos, existe uma diferença entre a avaliação da 

deficiência e outras avaliações relacionadas com deficiência ou incapacidade, motivo 

pelo qual os resultados obtidos na avaliação da deficiência não podem ser 

directamente aplicados a questões de deficiência em diferentes áreas; ademais, o grau 

da avaliação da deficiência não determina directamente a capacidade de trabalho de 

uma pessoa com deficiência. 

  



 

Para a consulta de informações sobre a avaliação da deficiência 

 

Sede do Instituto de Acção Social do Governo da Região Administrativa Especial de 

Macau  

Endereço: Estrada do Cemitério n.º 6, Macau.  

Telefone: 2836 7878 

Fax: 2835 8573 

Email: pr@ias.gov.mo 

 

Centro de Avaliação Geral de Reabilitação da Divisão de Serviços de Reabilitação do 

Instituto de Acção Social. 

Endereço: Istmo de Ferreira do Amaral, n.° 25, Lei Tat San Chun, Fase 2, 2.° andar, 

Macau 

Telefone: 2840 3927 / 2840 3057  

Fax: 2840 3374 

Email: cagr@ias.gov.mo 

 

 



 

 

Serviço online para a consulta sobre o cartão de registo de avaliação de deficiência e o 

subsídio de invalidez 

 

Habilitações para poder consultar: Portador do “Cartão de registo de avaliação de 

deficiência” 

Detalhes sobre a consulta de informações online no tocante à forma e ao 

procedimento:  

 

Consultar o website do Instituto de Acção Social  

(www.ias.gov.mo) 

↓ 

Carregar no ícone “Avaliação da deficiência” 

↓ 

Carregar no ícone “Sistema para a consulta da avaliação da 

deficiência e do subsídio de invalidez” 

↓ 

Introduzir o n.º do bilhete de identidade do requerente, bem 

ainda o n.º do pedido de avaliação de deficiência e a data de 

nascimento 

↓ 

Resultados da consulta 

↓ 

Concluído o procedimento atrás referido, vai aparecer no écran 

os registos da avaliação da deficiência e do subsídio de 

invalidez 
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