
8 1

Situação Geral da Execução do Plano de Acção
O Planeamento dos Serviços de Reabilitação da Região Administrativa Especial de Macau para o Próximo Decénio envolve 13 tipos de serviços, 356 
medidas* relacionadas com a vida das pessoas portadoras de deficiência, as quais são implementadas por três fases de curto, médio e longo prazo. Até 
Dezembro de 2019, o Grupo Director iniciou 120 medidas de médio prazo e 2 medidas de longo prazo, quanto às restantes 5 medidas de médio prazo e 74 
de longo prazo irão ser desenvolvidas de forma ordenada.

*Medidas do curto prazo (2016-2017), de médio prazo (2018-2020), de longo prazo (2021-2025)

Sessão do Grupo Director presidida pela Presidente Vong Yim Mui

Seminário temático sobre os direitos e 
garantias das pessoas com deficiência
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Boletim Informativo do Planeamento dos Serviços de 
Reabilitação da Região Administrativa Especial de Macau 
para o Próximo Decénio (2016-2025) (2.º semestre de 2019)

Prefácio
O Governo da Região Adminstrativa Especial de Macau (RAEM) iniciou oficialmente em 2016, o “Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo 
Decénio (2016-2025)”, adiante designado por “Planeamento Decenal”, com objectivo através de reforçar e integrar os respectivos serviços deste âmbito, 
impelir o desenvolvimento dos serviços de reabilitação de forma ordenada, a fim de apoiar da melhor forma as pessoas portadoras de deficiência na reabili-
tação e na integração social atingindo assim na perspectiva política a “Criação de sociedade inclusiva com igualdade de direitos”. Para que os cidadãos 
tomem um melhor conhecimento sobre os diversos trabalhos do referido planeamento, o Grupo Director Interdepartamental do Planeamento dos Serviços 
de Reabilitação para o Próximo Decénio, adiante designado por “Grupo Director” decidiu através da publicação periódica do “Boletim Informativo do 
Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o próximo decénio”, apresentar à população a recente situação da execução do referido planeamento. 

Grupo Director e Grupo de Execução Interdepartamental do Planeamento dos Serviços 
de Reabilitação para o Próximo Decénio
O Grupo Director* realizou a segunda sessão plenária em Novembro de 2019, na sala Polivalente da Sede do Governo, a qual foi presidida pela Coordenadora 
substituta, Vong Yim Mui, Presidente do Instituto de Acção Social. Durante a sessão, foram apresentados e discutidos a situação da execução das medidas 
de curto e médio prazo do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio, projectos a ser desenvolvidos em 2020 e 2021, bem como 
foram convidados a Chi Tan Ning Fianna, membro do Conselho administrativo, To Wai Lung, director executivo da Hong Kong Guide Dogs Association e, 
Poon Kwok Wai, instrutor do cão-guia para cegos, para apresentar o processo e a situação actual do lançamento do serviços de cão-guia, com vista a servir 
como referência no lançamento do referido serviço em Macau.

*O Grupo Director é composto por diversos departamentos: Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Instituto de Acção Social, Direcção 
dos Serviços de Assuntos de Justiça, Instituto para os Assuntos Municipais, Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais, Serviços de Saúde, Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, Instituto do Desporto, Direcção dos Serviços do Ensino Superior, 
Fundo de Segurança Social, Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Instituto de Habitação e Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego.

 

Iniciados 
120  itens

A iniciar
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2016-2017
Medidas de curto prazo
 (155 itens)

2018-2020
Medidas de médio prazo
(125 itens)

2021-2025
Medidas de longo prazo
(76 itens)

Convívio de Apreciação de Filmes do Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência
A DSEJ começou a realizar, anualmente, a partir de 2006, em articulação com o “Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência”, sessões de cinema, especialmente dirigidas aos alunos com necessidades 
educativas especiais e utentes dos serviços das instituições de reabilitação, para que possam divertir-se 
com as suas famílias, criando uma oportunidade de comunicação mútua, de intercâmbio para os partici-
pantes e melhoria das relações interpessoais, para criar uma sociedade harmoniosa e integral. No dia 9 
de Novembro de 2019, foram realizadas duas sessões de cinema, com a participação de 12 escolas e 15 
instituições, tendo 849 participantes.

Seminário temático sobre os direitos e garantias das pessoas com deficiência
Para efeitos de reforçar a divulgação sobre Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como as normas que constam nos vários 
diplomas legais de Macau que visam proteger as pessoas com deficiência e dando continuidade ao seminário temático sobre os “direitos e garantias das 
pessoas com deficiência” organizado desde o ano passado pela Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), destinado às associações que 
representam os interesses das pessoas com deficiência, este ano foram organizados três seminários para estas associações. O público-alvo incluiu as pessoas 
com deficiências físicas e auditivas e os seus familiares, tendo mais de 150 pessoas participado nestes 
eventos.
Os seminários temáticos para além de terem divulgado a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, a Lei Básica de Macau, as normas que constam nos vários diplomas legais de Macau que 
visam proteger as pessoas com deficiência, os mecanismos para tratar dos casos de discriminação de 
pessoas com deficiência e as várias medidas que a Administração tem adoptado para auxiliar as pessoas 
com deficiência, foram ainda, a pedido das associações participantes, acrescentadas outras informações 
sobre diplomas legais que estejam estreitamente relacionados com a vida quotidiana dos cidadãos, 
nomeadamente, o regime de bens do casamento, o regime de sucessões e a Lei de trânsito rodoviário. No 
final dos seminários, teve lugar uma sessão de perguntas e respostas, em que os representantes da DSAJ 
responderam às questões dos participantes, quer a nível jurídico, quer a nível prático, o que veio a 
proporcionar um ambiente de discussão animado. 

Convívio de Apreciação de Filmes do Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência

Sessão de partilha do «Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 2019─Discussão do 
Serviço de Apoio aos Cuidadores»
A Sessão de partilha do «Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 2019─Discussão do Serviço de Apoio aos Cuidadores» foi realizada com sucesso 
em 29 de Novembro à tarde, no Edifício dos Serviços Complexos da Associação Geral das Mulheres de Macau, 5.º andar, Auditório Ho Yin, e contou com 
a participação de cerca de 230 pessoas provenientes de associações e equipamentos dos serviços de reabilitação e serviços para idosos.
Para assinalar o “Dia Internacional das Pessoas com Deficiência”, definido pela ONU, os 8 serviços públicos e 21 instituições particulares de Macau têm 
vindo a co-organizar, ao longo dos anos, vários tipos de actividades de promoção comunitária, a fim de transmitir a mensagem “Oportunidades Iguais e 
Participação Integral” para a sociedade. O tema das actividades para este ano é prestação de atenção aos cuidadores. Através de discursos temáticos, os 
participantes deram a conhecer as necessidades dos cuidadores e os serviços de apoio relacionados e, durante as actividades, foram convidados equipamen-
tos sociais de Macau e de zonas vizinhadas para apresentarem as políticas de serviços e planos destinados aos cuidadores.
Em resumo, os participantes discutiram de forma activa as necessidades dos cuidadores e os serviços de apoio relacionados, bem como partilharam as 
experiências valiosas sobre o apoio aos cuidadores, tornando o ambiente muito animado.

Sessão de partilha do «Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 2019─Discussão do Serviço de Apoio aos Cuidadores»

O IAS lançou o plano de subsídios para a aquisição de telemóveis destinado aos idosos e 
pessoas com deficiência das famílias beneficiárias do subsídio regular
De modo a aumentar a capacidade e conveniência dos idosos e das pessoas com deficiência com dificuldades económicas quanto à obtenção de informações 
e melhorar as condições da utilização da tecnologia e do acesso à informação, o Instituto de Acção Social (IAS) lançou o Plano de subsídios para a aquisição 
de telemóveis, no sentido de apoiar os idosos e pessoas portadoras de deficiência qualificadas na compra de telemóveis que esteja integrada ou não num 
plano especial de tarifários, sendo o valor máximo do subsídio de 1.500 patacas.

Iniciados 
2 itens
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O IAS organizou o curso de formação sobre a terapia precoce 
para trabalhadores de creches
A fim de ajudar os trabalhadores de creches na elevação da capacidade de identificação e apoio às crianças 
com necessidades especiais, o IAS organizou dois cursos de formação que contaram com a participação 
de 95 pessoas.
O IAS organizou dois cursos de formação de “Como identificar as crianças suspeitas de terem necessidades 
especiais” e “Apoio às crianças com necessidades especiais na adaptação à vida nas creches – atraso no 
desenvolvimento da fala” em 27 e 29 de Junho do corrente ano respectivamente.
O IAS presta atenção às necessidades do crescimento das crianças no ponto da vista da “Identificação 
precoce e intervenção precoce”, pelo que irá continuar a organizar formações relevantes para os 
trabalhadores das creches.

Actividade específica de conjugação de emprego para pessoas 
deficientes “Feliz por ver – Vontade de contratar” em 2019
A actividade específica de conjugação de emprego para pessoas deficientes “Feliz por ver – Vontade de 
contratar” organizada pela DSAL teve lugar em 25 de Setembro de 2019 e destinou-se a proporcionar 
oportunidades de entrevista directa com empresas de Macau e pessoas deficientes que possuíam capaci-
dade para trabalhar com o público e precisavam de emprego, a fim de reforçar o conhecimento do pessoal 
das empresas sobre a empregabilidade de pessoas deficientes e sua aceitação, e aumentar a sensibilização 
das pessoas deficientes para o mercado de trabalho, elevando deste modo as suas oportunidades de 
emprego. Esta actividade, contou com a participação de um total de 14 empresas e de entre as 57 pessoas 
deficientes entrevistadas, 19 foram encaminhadas com sucesso para o emprego.

Special Examination Arrangement for Students with 
Disabilities
No Exame Unificado de Acesso das Quatro Instituições do Ensino Superior de Macau, a Universidade de 
Macau, o Instituto Politécnico de Macau, o Instituto de Formação Turística e a Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau realizam continuamente o “Special Examination Arrangement for Students with 
Disabilities”. As medidas de facilitação incluem o ajustamento das horas de exame, a organização do 
local de exame, a utilização de equipamentos auxiliares, bem como formas da apresentação de enunciados 
e de respostas, entre outros. Para mais informações, consulte a página electrónica em https://www.-
gaes.gov.mo/unification/2019/SpeciaArrangements.pdf.

Continuação da organização de acções de formação para o 
pessoal docente e agentes de aconselhamento
A DSEJ realiza formações diversificadas para docentes, agentes de aconselhamento e terapeutas, de modo 
a promover o seu crescimento profissional, reforçar os seus conhecimentos, técnicas de diagnóstico e 
apoio para alunos com necessidades educativas especiais. Entre Julho e Dezembro de 2019, foram 
realizadas 14 formações para docentes, relacionadas com o ensino especial, uma formação para terapeu-
tas e 5 formações sobre qualificações para a utilização de instrumentos de teste, que disponibilizaram um 
total de 743 vagas.

Realização contínua de acções de formação para os 
encarregados de educação dos alunos com necessidades 
educativas especiais
A DSEJ realiza, desde 2011, de forma contínua, a série de palestras “Apoio global ao crescimento das 
crianças”. A partir do mês de Janeiro de 2019, foram criados cursos de terapia da fala/grupo de 
treinamento, bem como foram introduzidas actividades de formação direcionadas para a família, no 
âmbito da referida série, de modo a permitir a pais/encarregados de educação poderem praticar em casa 
o que aprenderam, bem como as respectivas técnicas educativas e disciplinares. Entre Julho e Dezembro 
de 2019, foram realizados um total de 5 palestras para pais/encarregados de educação, 18 cursos de 
terapia da fala/grupo de treinamento e 3 actividades de formação para a família, que contaram com 408 
participações.

Resultado relevante do Plano de Acção
Contínuo melhoramento dos serviços de tratamento precoce 
infantil
O Governo da RAEM estabeleceu, sucessivamente, o Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica e o Centro 
da Reabilitação Pediátrica. O Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica foi transferido para o Centro de 
Saúde da Ilha Verde em meados do mês de Dezembro de 2018, tendo, após a relocalização, a área 
disponível praticamente duplicado, passando a contar com 14 consultórios e salas de tratamento. O 
Centro, além de continuar a fornecer serviços completos “one stop” para avaliação de crianças, também 
fornece tratamento de reabilitação e serviços de treino pós-avaliação, continuando assim a serem 
melhorados os serviços de tratamento precoce na infância. Em 2019, o número total de serviços do Centro 
de Avaliação Conjunta Pediátrica foi de 1.300, com um tempo médio de espera de 3 semanas; e o número 
total de serviços do Centro da Reabilitação Pediátrica foi de cerca de 1.300, com um tempo médio de 
espera entre as duas e três semanas para tratamento urgente, em fisioterapia, terapia da fala e terapia 
ocupacional, e entre as 6 e 8  semanas para tratamento geral.

Contínuo melhoramento dos serviços de 
tratamento precoce infantil

O IAS organizou o curso de formação sobre a
terapia precoce para trabalhadores de creches

As quatro instituições do ensino superior de 
Macau

Realização contínua de acções de formação 
para os encarregados de educação dos alunos 
com necessidades educativas especiais

Continuação da organização de acções de 
formação para o pessoal docente e agentes de 
aconselhamento

Actividade específica de conjugação de 
emprego para pessoas deficientes “Feliz por 
ver – Vontade de contratar” em 2019

10os. Jogos Nacionais de Deficientes e 7os. Jogos Olímpicos 
Especiais da R.P. da China
Esta edição de Jogos Paralímpicos Nacionais foram estabelecidos 19 modalidades de Verão, 6 de Inverno 
e 9 de Desporto para Todos, separando competições para deficientes motoras, auditivas e mentais, a 
Associação de Deficientes de Macau, Macau Special Olympics e Associação e Desporto para Surdos de 
Macau irão enviar atletas para participar nos 10os. Jogos Nacionais de Deficientes e 7os. Jogos Olímpi-
cos Especiais da R.P. da China para participar em provas de atletismo, natação, ténis de mesa e boccia, 
vários atletas conquistaram medalhas.

10os. Jogos Nacionais de Deficientes e 7 os. 
Jogos Olímpicos Especiais da R.P. da China

ITTF PTT Campeonato Aberto de Ténis de Mesa de China
A Associação de Deficientes de Macau irá participar no ITTF PTT Campeonato Aberto de Ténis de Mesa 
de China que terá lugar no próximo dia 25 a 28 de Outubro, na prova masculina singular e por equipas de 
nível 2, na prova masculina singular e por equipas de nível 5, na prova feminina singular e por equipas 
de nível 6 e 7, o atleta Chu Cheng Lao classificou-se em 3o. lugar na prova masculina por equipa de nível 
TT2.

ITTF PTT Campeonato Aberto de Ténis de 
Mesa de China

Classes de recreação e manutenção e actividades de férias
Para encorajar mais deficientes para a prática do desporto no dia-a-dia, o Instituto do Desporto e as 
respectivas entidades estabeleceram classes de recreação e manutenção do Desporto para Todos 
adaptáveis aos deficientes, cada turma de 2 meses, num total de 6 turmas por ano. Em 2019, foi fornecido 
75 turmas e 1114 vagas aos participantes deficientes, incluindo modalidades de taiji, natação, badminton, 
ténis de mesa, etc., para que eles possam escolher uma modalidade adaptável para a sua prática, e conjun-
tamente com os seus familiares, bem como os cidadãos, divulgar a filosofia do Desporto para Todos – 
“Pratica Desporto, Reforça a Tua Saúde”.
E mais, nas actividades de férias organizadas pelo Instituto do Desporto e Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, estabelecerem também classes para deficientes, em 2019 foram estabelecidas 23 
modalidades desportivas, num total de 26 turmas e 509 vagas para deficientes, para que eles possam 
aproveitar as férias de verão para desenvolver o seu talento, mantendo física e psicologicamente 
saudável.

Classes de recreação e manutenção e 
actividades de férias

Educação pública：Desenvolve-se o plano de divulgação com o tema “Princípios de vida 
com cortesia”, para promover a tolerância, antidiscriminação, respeito mútuo e outros 
princípios
Com vista a criar um ambiente social harmonioso, o IAM continuou a desenvolver o trabalho de educação cívica com o tema “Princípios de Vida com 
Cortesia”, incluindo os conceitos de recusa da discriminação e de respeito mútuo. No Verão de 2019, no âmbito do Campismo de Verão e Formação Cívica 
e do Campismo de Verão e Formação Cívica - Grupo de Pais e Crianças, realizaram-se 6 sessões, destinadas a jovens e crianças com idades entre 6 e 18 
anos. As actividades do segundo evento registaram também a participação dos pais. As crianças e jovens aprenderam a comunicar com os outros elementos 
do grupo, através de actividades animadas, que proporcionaram algum tempo para convívio, contribuindo para transmitir ainda o espírito dos princípios de 
vida com cortesia. Além disso, entre Outubro e Dezembro, Veículos de exposição itinerantes estiveram estacionados na Praça do Tap Seac, Edf. Lok Yeung 
Fa Yuen e Jardim Municipal Dr. Sun Yat Sen, tendo por objectivo promover o conteúdo dos Princípios. Foram também publicitadas as “Informações sobre 
Formação Cívica”, distribuídas nos Centros de Actividades Juvenis, estabelecimentos de ensino superior, bibliotecas, associações e locais de prestação de 
serviços ao público do IAM, a fim de as informações sobre formação cívica poderem entrar nas diversas camadas dos bairros comunitários.

Pais e filhos participaram no “Campismo de 
Verão e Formação Cívica – Grupo de Pais e 
Crianças”, e trabalharam em conjunto, de 
forma estreita

Os participantes divertiram-se com jogos em 
que aprenderam o espírito de vida com 
cortesia, e que serviram também para promov-
er as interacções entre os pais e filhos

Os residentes conhecem o conteúdo dos 
Princípios através da exposição.
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Seminário de aconselhamento profissional
O “Seminário de aconselhamento profissional” organizado pela DSAL em 6 de Dezembro de 2019 para a 
Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional destinou-se aos alunos do 3.º ano do ensino técnico-profis-
sional e especialmente aos seus encarregados de educação para dar-lhes esclarecimento sobre a situação 
do mercado de emprego para pessoas do ensino especial e permitir-lhes dominarem informações mais 
actualizadas sobre emprego em Macau, bem como contribuindo para que os alunos tenham bem planeada 
a sua carreira profissional e estejam preparados para o emprego. Aquele dia, contou com a participação 
no seminário de um total de 23 pessoas, incluindo 16 encarregados de educação e 7 alunos.

Seminário de aconselhamento profissional

Actividade Promocional do “Plano de Comunidade Inclusiva e sem Barreiras
O Grupo Director Interdepartamental do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio, adiante designado por Grupo Director, realizou 
a Actividade Promocional do “Plano de Comunidade Inclusiva e sem Barreiras”, em 24 de Setembro de 2019, no Centro de Convenções e Entretenimento da 
Torre de Macau, 4.° andar. O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, testemunhou que os representantes de mais de 120 serviços públicos 
e associações de serviços sociais leram em voz alta a “Carta da comunidade inclusivo e sem barreiras da RAEM” para assinalar e participar na construção 
sem barreiras através da declaração e acção, promovendo em conjunto a importância da comunidade inclusiva e sem barreiras, e criando em conjunto um 
ambiente inclusiva, com conveniência na deslocação e com boas condições para viver.
Após a implementação das “Normas arquitectónicas para a concepção de design universal e livre de barreiras na RAEM”, em 2018 e 2019, os Serviços 
Públicos e as instituições subsidiadas realizaram um total de 8.528 vezes de trabalho para o melhoramento da acessibilidade. À semelhança do ano passado 
em que um total de 74 Serviços Públicos e instituições subsidiadas foram galardoados, este ano, realizou-se uma nova edição da mesma iniciativa, em que 
um total de 33 Serviços Públicos e instituições subsidia-
das galardoadas pela sua adesão, no corrente ano, ao 
melhoramento do ambiente acessível. Durante o 
presente evento promocional, foram convidados a 
directora dos Serviços de Turismo, Maria Helena de 
Senna Fernandes, para partilhar a experiência do Gover-
no da RAEM na área do turismo acessível, bem como a 
secretária-geral da Associação de Reabilitação Fu Hong 
de Macau, Chao Wai I, e o subdirector de serviços do 
Departamento de Coordenação de Congressos e 
Exposições da Sands China, Mou Ka Hou, para partilha-
rem com os participantes a experiência obtida na organi-
zação de actividades de grande escala com disponibili-
zação de equipamentos acessíveis. Actividade Promocional do “Plano de Comunidade Inclusiva e sem Barreiras”

“Plano de atribuição de prémios aos melhores empregados deficientes e às entidades 
empregadoras reconhecedoras do talento de pessoas deficientes” em 2019
O “Plano de atribuição de prémios aos melhores empregados deficientes e às entidades empregadoras reconhecedoras do talento de pessoas deficientes” em 
2019 coorganizado pela DSAL e pelo Instituto de Acção Social teve lugar em 22 de Outubro de 2019. Esta actividade tem como objectivo elogiar o excelente 
comportamento de pessoas deficientes nos diferentes 
postos de trabalho, elogiar publicamente os empre-
gadores que contratam pessoas deficientes e sensibilizar 
as personalidades sociais a reconhecerem a capacidade 
profissional dessas pessoas, proporcionando-lhes apoio 
e oportunidades de trabalho. Em 2019, esta actividade, 
contou com um total de 89 trabalhadores propostos pelas 
43 empresas para candidatos ao melhor empregado 
deficiente, dos quais, 10 foram elogiados e quanto às 
empresas, 63 foram nomeadas como entidades empre-
gadoras reconhecedoras do talento de pessoas deficien-
tes, tendo sido elogiadas.

“Plano de atribuição de prémios aos melhores empregados deficientes e às entidades empregado-
ras reconhecedoras do talento de pessoas deficientes” em 2019

Curso com certificado para ensino da língua gestual
O “Curso com certificado para ensino da língua gestual” coorganizado pela DSAL com a Associação de 
Surdos de Macau e o Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau teve o início das 
aulas em Novembro de 2018 e terminou em Setembro de 2019, sendo composto por 105 horas de aulas 
teóricas e 55 horas de aulas práticas, e tendo contado com a participação e conclusão deste curso de 11 
pessoas. Este curso destinou-se a pessoas surdas que possuíam conhecimento da língua gestual e 
habilitação básica em chinês e inglês, e que estavam interessadas em integrar o ensino da língua gestual, 
tendo este curso proporcionado técnicas no ensino da língua gestual para serem formadores desta língua, 
dando deste modo apoio às pessoas surdas na ascensão profissional no mercado de trabalho.

Curso com certificado para ensino da língua 
gestual

“Actividade experiência de trabalho” em 2019
A “Actividade experiência de trabalho” organizada pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais 
(DSAL) teve lugar em Julho de 2019, tendo contado com a participação de sete empresas e alunos de nove 
escolas. Esta actividade destinou-se principalmente aos recém-graduados do ensino secundário comple-
mentar e aos alunos do 2.º ano do ensino secundário complementar das escolas de ensino especial e de 
ensino inclusivo para obterem experiência com a prática do trabalho, a fim de dar mais oportunidade ao 
pessoal das empresas de conhecer e contactar com os alunos, incentivando desse modo as empresas a 
contratá-los. Em 2019, um total de 48 postos de trabalho foram oferecidos pelas empresas, tendo 44 
alunos concluído o estágio. Os alunos foram divididos em dois grupos para o estágio, tendo-o concluído 
em meados de Agosto. Posteriormente, a DSAL proporcionou serviços de conjugação de emprego aos 
recém-graduados que estavam interessados em emprego e possuíam capacidade de trabalho no mercado 
de emprego, tendo encaminhado com sucesso 20 alunos para empresas que ofereceram postos de trabalho 
e outras empresas.

Cerimónia de inauguração da “Actividade 
experiência de trabalho” em 2019

Construção da passagem superior para peões junto a 
Fisherman’s Wharf da Avenida da Amizade
A passagem superior em causa situa-se entre o Fisherman’s Wharf na Avenida da Amizade e o Terminal 
Marítimo de Passageiros no Porto Exterior, interligará as duas passagens superiores para peões que estão 
em funcionamento e terá um comprimento de cerca de 150m. Serão instalados elevadores nos acessos da 
passagem superior para peões situada na Rua do Terminal Marítimo, os quais serão equipados com 
equipamentos para criar um ambiente sem barreiras arquitectónicas, tais como corrimãos, botões de 
comando com diferenciação táctil, painel de controlo a uma altura relativamente baixa, protecção 
anti-choque e um sistema de alerta sonoro. A obra ficou concluída. Construção da passagem superior para peões 

junto a Fisherman’s Wharf da Avenida da 
Amizade

Obra de adição de instalações livres de barreiras em 
arruamentos públicos (Freguesia de São Lázaro)
A Este Instituto planeia, conforme as freguesias, optimizar as instalações livres de barreiras do território 
e tornar os equipamentos de travessia pedonal, que tenham condições para tal, em equipamentos livres de 
barreiras. De momento, já estão concluídas as obras de adição de instalações livres de barreiras nas 
Freguesias de Nossa Senhora de Fátima e de Santo António. A obra de optimização do ambiente pedonal 
da Freguesia de São Lázaro foi lançada em Outubro de 2019, e consiste no melhoramento e redução do 
pavimento dos passeios, na colocação de tijolos tácteis antiderrapantes de aviso para deficientes, etc., 
com o objectivo de criar um melhor ambiente pedonal para os deficientes. Obra de adição de instalações livres de 

barreiras em arruamentos públicos (Freguesia 
de São Lázaro)

O IAS realiza formação de detecção de acessibilidade
O Instituto de Acção Social (IAS) realizou, no dia 31 de Agosto, uma acção de formação de detecção de 
acessibilidade, tendo como objectivo ajudar os participantes, por um lado, a reforçar os conhecimentos, 
as técnicas e a confiança no que diz respeito à detecção de acessibilidade e, por outro lado, melhor 
participar nos trabalhos de revisão, concepção e optimização do ambiente de acessibilidade do ponto de 
vista de utentes.
Nesta formação, foram convidados vários representantes provenientes de Hong Kong Council of Social 
Service (HKCSS) e de Hong Kong PHAB Association para partilharem não só a história do desenvolvi-
mento da acessibilidade em Hong Kong, como também o conteúdo e as ferramentas da inspecção de 
acessibilidade na região vizinha. Os destinatários eram membros com deficiências motora, visual e 
auditiva da Comissão para os Assuntos de Reabilitação e do grupo de trabalho subordinado a esta 
Comissão - Grupo de Trabalho para os Assuntos de Acessibilidade, representantes provenientes das 
instituições financiadas pelo IAS, pessoal dos serviços públicos responsáveis pela coordenação e 
assistência dos assuntos de acessibilidade. A formação contou com a participação de 60 pessoas.

O IAS realiza formação de detecção de 
acessibilidade

Obra de embelezamento e melhoramento das ruas nas áreas 
do Iao Hon e Avenida do Hipódromo (Fase 3)
Com vista a optimizar o desenho de instalações livres de barreiras do sistema pedonal, a obra de embele-
zamento e melhoramento das ruas nas áreas do Iao Hon e Avenida do Hipódromo já está na fase 3. A 
presente fase da obra visa pavimentar com tijolos os passeios adjacentes ao Edf. Lok Fu Garden, Edf. 
Man On, Edifício Veng Tim e “Victor Garden”. Além do embelezamento do ambiente dos arruamentos, 
serão colocados tijolos tácteis indicadores de direcção nos passeios com condições para tal, comple-
mentando com a redução de altura nos dois extremos das passadeiras, bem como com a colocação de 
tijolos tácteis antiderrapantes de aviso para deficientes. Obra de embelezamento e melhoramento das 

ruas nas áreas do Iao Hon e Avenida do 
Hipódromo (Fase 3)

Obra de Melhoramento da Passagem Superior para Peões 
situada na Estrada da Areia Preta
A “passagem superior para peões do Jardim Triangular da Areia Preta” situa-se na intersecção entre a 
Estrada Marginal do Hipódromo e a Estrada da Areia Preta, na Península de Macau, e os seus três acessos 
de entrada e saída localizam-se em frente do Ki Kuan Bairro, do Edifício do Jardim Kam Sau e do 
Edifício Novo Macau Centro. Devido ao limite do espaço, dever-se-á reformular a estrutura da passagem 
existente e reordenar as suas escadas em conformidade com o ambiente actual de cada acesso de entrada 
e saída da passagem, no sentido de desocupar os espaços para instalação dos elevadores. O concurso 
público da obra está em curso. Obra de Melhoramento da Passagem Superior 

para Peões situada na Estrada da Areia Preta
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Optimizar as instalações de correspondência nas paragens, construindo de forma 
abrangente um sistema de transporte que toma o metro ligeiro como “coluna vertebral” e 
os autocarros e táxis como base, fazendo com que os residentes de todas das faixas etárias 
(incluindo as pessoas deficientes) tenham acesso às instalações de transportes públicos com 
mais segurança e conveniência
A linha da Taipa do Metro Ligeiro 
de Macau entrou oficialmente em 
funcionamento a 10 de Dezembro 
de 2019. Visando a articulação 
com o serviço da referida linha, 
foi inaugurado, no dia 28 de 
Dezembro de 2019 um novo 
sistema de paragens de autocarros 
na Estrada Governador Albano de 
Oliveira, junto à estação Jockey 
Clube do Metro Ligeiro. A entrada 
em funcionamento do metro 
ligeiro permite a disponibilização 
de um sistema de transporte 
colectivo rápido e ecológico e, em 
paralelo, aperfeiçoa as condições 
de deslocação do público elevan-
do, portanto, a qualidade de vida 
da população.

Sinais em Braille

盲文按鈕

Botões com Braille

táxis acessíveis

Actividade Promocional do “Plano de Comunidade Inclusiva e sem Barreiras
O Grupo Director Interdepartamental do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio, adiante designado por Grupo Director, realizou 
a Actividade Promocional do “Plano de Comunidade Inclusiva e sem Barreiras”, em 24 de Setembro de 2019, no Centro de Convenções e Entretenimento da 
Torre de Macau, 4.° andar. O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, testemunhou que os representantes de mais de 120 serviços públicos 
e associações de serviços sociais leram em voz alta a “Carta da comunidade inclusivo e sem barreiras da RAEM” para assinalar e participar na construção 
sem barreiras através da declaração e acção, promovendo em conjunto a importância da comunidade inclusiva e sem barreiras, e criando em conjunto um 
ambiente inclusiva, com conveniência na deslocação e com boas condições para viver.
Após a implementação das “Normas arquitectónicas para a concepção de design universal e livre de barreiras na RAEM”, em 2018 e 2019, os Serviços 
Públicos e as instituições subsidiadas realizaram um total de 8.528 vezes de trabalho para o melhoramento da acessibilidade. À semelhança do ano passado 
em que um total de 74 Serviços Públicos e instituições subsidiadas foram galardoados, este ano, realizou-se uma nova edição da mesma iniciativa, em que 
um total de 33 Serviços Públicos e instituições subsidia-
das galardoadas pela sua adesão, no corrente ano, ao 
melhoramento do ambiente acessível. Durante o 
presente evento promocional, foram convidados a 
directora dos Serviços de Turismo, Maria Helena de 
Senna Fernandes, para partilhar a experiência do Gover-
no da RAEM na área do turismo acessível, bem como a 
secretária-geral da Associação de Reabilitação Fu Hong 
de Macau, Chao Wai I, e o subdirector de serviços do 
Departamento de Coordenação de Congressos e 
Exposições da Sands China, Mou Ka Hou, para partilha-
rem com os participantes a experiência obtida na organi-
zação de actividades de grande escala com disponibili-
zação de equipamentos acessíveis.

Vídeo promocional com interpretação em língua gestual
A fim de reforçar a promoção da "Lei de Salvaguarda do Património Cultural" no sentido de intensificar 
o conhecimento da lei ao público e permitir os deficientes auditivos conheçam o conteúdo das 
divulgações relevantes, este Instituto no segundo semestre de 2019 produziu dois vídeos promocionais 
sobre a "Lei de Proteção ao Patrimônio Cultural" com interpretação em língua gestual.

Vídeo promocional sobre a proibição das 
obras ilegais

Estudar e promover táxis sem barreiras e reforçar a sua 
cobertura, para que as pessoas deficientes tenham mais 
oportunidades de acesso aos táxis sem barreiras, facilitando o 
seu uso por deficientes e outras pessoas necessitadas.
A Região Administrativa Especial de Macau celebrou, com a Companhia de Serviços de Rádio Táxi 
Macau S.A, mediante escritura pública em Maio de 2019, o contrato relativo à exploração de 200 licenças 
especiais destinadas à prestação de serviços de táxis especiais. Em Dezembro do ano passado entraram 
em funcionamento 100 táxis especiais, sendo 5 táxis acessíveis e 10 táxis de maior porte bem como foram 
introduzidos 10 táxis com pelo menos um “lift seat” de modo a facilitar o acesso a passageiros com 
mobilidade reduzida

Sessão de partilha de experiência sobre o serviço de cão-guia 
para cegos de Hong Kong
O serviço de cão-guia para cegos envolve várias áreas de subsistência social, incluindo migração, licenci-
amento e vacina dos cães, utilização de transportes públicos e deslocação aos locais públicos (designada-
mente, estabelecimentos de comida, mercados, centros comerciais, estabelecimentos médicos, entre 
outros), o que abrange várias funções dos serviços públicos. Nesta conformidade, a colaboração interde-
partamental é fundamental para iniciar os referidos trabalhos.
A fim de discutir a possibilidade da introdução de cão-guia em Macau, em 27 de Novembro de 2019, o 
Instituto de Acção Social convidou a Hong Kong Guide Dogs Association para a sessão de partilha de 
experiência, e convidou também os serviços públicos relacionados com os assuntos de serviços de 
cão-guia, para que estes serviços públicos possam dar a conhecer a situação do referido serviço em Hong 
Kong, no sentido de ter como referência para rever e avaliar as legislações em causa, as instalações de 
software e hardware e o mecanismo de colaboração interdepartamental. Esta sessão contou com uma 
participação de 22 pessoas.

Sessão de partilha de experiência sobre o 
serviço de cão-guia para cegos de Hong Kong

Aparelho 
auxiliar para 
deslocação - 
cadeira de rodas 
motorizada

Equipamento auxiliar para 
comunicação e informações - 
aparelho auditivo digital

Adicionamento dos serviços sem barreiras aos elevadores do 
museu
Em resposta às normas arquitectónicas para a concepção de design universal e livre de barreiras na 
RAEM, o Museu de Macau aperfeiçoou o serviço público adicionando instalações sem barreiras aos 
elevadores do museu, assim como no edifício administrativo, durante o segundo semestre de 2019. As 
medidas incluem as seguintes:
1.Acréscimo de sinais em braille na entrada de cada piso;
2.Substituição dos botões de chamada por botões com braille;
3.Substituição dos botões de braille na cabina do elevador;
4.Acréscimo do anúncio de voz na cabina do elevador (Cantonense, Mandarim, Inglês, Português)

i.Anúncio de voz na abertura da porta （“du du”）
ii.Anúncio de voz na chegada de cada piso 
iii.Anúncio de voz referente a "Não permaneça próximo da porta"

Plano Piloto de apoio financeiro na aquisição de equipamentos 
auxiliares para deficientes
Em 2019, o Instituto de Acção Social (IAS) lançou o “Plano Piloto de apoio financeiro na aquisição de 
equipamentos auxiliares para deficientes”, através do qual o custo de aquisição de determinados equipa-
mentos auxiliares será partilhado, com a finalidade de ajudar os beneficiários a aumentar a sua qualidade 
de vida e criar as condições para a participação social.
A União Geral das Associações dos Moradores de Macau foi incumbida para proceder à implementação 
do referido Plano cujos destinatários do Plano devem ser portadores do Cartão de Registo de Avaliação 
da Deficiência válido, emitido pelo IAS, válido para o ano de apresentação do pedido, bem como satisfaz-
er os requisitos económicos referidos no Plano. O âmbito do plano de apoio financeiro abrange 27 tipos 
de equipamentos auxiliares referidos no regulamento.
O prazo da execução do referido Plano é de 1 de Janeiro de 2019 a 30 de Outubro de 2021. Até 31 de 
Dezembro de 2019, foram concedidas a 36 pessoas, tendo a maioria do pedido do apoio financeiro 
destinado à aquisição do aparelho auditivo digital, seguida pela cadeira de rodas motorizada.

Botão de chamada de emergência Pavimento táctil

Melhoramento do ambiente sem barreiras nos 
equipamentos sociais
Para melhorar o ambiente sem barreiras dos equipamentos sociais de Macau, entre 2018 
e 2019, o Instituto de Acção Social realizou 2.394 obras e projectos de melhoramento 
de acessibilidade para 7 lares para idosos, 35 equipamentos sociais de dia para idosos, 
11 lares de reabilitação e 19 equipamentos sociais de serviços de reabilitação diurnos, 
e concedeu apoio financeiro a 30 equipamentos sociais de serviços familiares e 
comunitários para realizar obras de revisão do ambiente sem barreiras.

Construção do ambiente livre de barreiras nos lares de idosos

Obra de construção da travessia pedonal ao 
longo da Avenida de Guimarães na Taipa

Obra de construção da travessia pedonal ao longo da Avenida 
de Guimarães na Taipa
A passagem pedonal aérea será construída ao longo da Avenida de Guimarães da Taipa e atravessará a Rua 
de Nam Keng, a Rua de Coimbra, a Rua de Seng Tou, a Rua de Bragança e a Rotunda do Estádio, fazendo 
a interligação à estação do metro ligeiro através da Avenida do Estádio e estendendo-se até às imediações 
do Parque Central da Taipa. Nos acessos da passagem serão instalados escadas ou escadas rolantes e 
elevadores, sendo os elevadores equipados com sistemas de alerta sonoro e botões de comando com 
diferenciação táctil, com vista a criar um ambiente pedonal seguro e sem barreiras arquitectónicas. A 
obra divide-se em duas fases, a 1.ª fase consiste na construção de uma passagem superior entre a estação 
do metro ligeiro na Avenida do Estádio da Taipa e a Rotunda do Estádio, a obra ficou concluída e a 
passagem superior foi reaberta aos residentes. 2.ª fase está em curso.

Cerimónia de Entrada em Funcionamento do Metro Ligeiro de Macau

Construção do ambiente livre de barreiras nos 
lares de idosos
O Instituto de Acção Social (IAS) tem vindo, de forma diligente, a promover e a 
acompanhar o trabalho de construção de um ambiente livre de barreiras nos equipamen-
tos sociais. Neste contexto, no dia 4 de Outubro, o pessoal de obras visitou o lar de 
idosos, situado no Edifício de Serviços Sociais e de Saúde de Seac Pai Van, a fim de não 
só avaliar as obras de remodelação para a construção de um ambiente acessível a todos, 
como também trocar impressões e discutir, de forma aprofundada, sobre o respectivo 
trabalho de construção. Na visita, o pessoal de obras do IAS, para testar os equipamen-
tos de acessibilidade, fez uso, pessoalmente, da cadeira de rodas, bem como efectuou a 
avaliação dos equipamentos, no sentido de saber se os mesmos satisfazem os diferentes 
critérios de acessibilidade, sobretudo no tocante ao peso, largura e altura do limiar da 
porta e, ainda, deu sugestões para o melhoramento do ambiente do lar, como por exemp-
lo o declive da rampa. O IAS espera, no futuro, poder reunir o poder dos vários sectores 
para eliminar os obstáculos, contruindo assim uma sociedade fundamentada na coesão.


