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Programa “Prémios de Excelência para os Melhores Trabalhadores Séniores” 

Regulamento 

I. Organização: A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL)          

e o Instituto de Acção Social (IAS) 

II. Finalidade: 

1. Elogiar o desempenho de excelência dos trabalhadores séniores nos diferentes 

postos; 

2. Elevar os níveis de conhecimento e de aceitação dos empregadores em relação à 

capacidade de trabalho da população idosa; 

3. Estimular a sociedade a apreciar e reconhecer a experiência e a capacidade de 

trabalho da população idosa. 

III. Requisitos de candidatura: 

1. Podem candidatar-se séniores que sejam residentes da RAEM e tenham sido 

empregados em Macau (adiante designado por empregado); 

2. Entende-se por empregado as pessoas que tenham completado 65 anos de idade, 

até ao dia 1 de Janeiro de 2017; 

3. Os candidatos são nomeados pelos empregadores. Antes do dia 3 de Julho de 

2017, as duas partes devem ter uma relação de trabalho, cuja duração não pode 

ser inferior a 6 meses. 

IV. Candidatura: 

Apresentação dos seguintes documentos 

1. Formulário de nomeação; 

2. Cópia do BIR da RAEM do empregado; 

3. Comprovativo de pagamento de contribuições do último trimestre no Fundo de 

Segurança Social, em relação ao empregado nomeado; 

4. Cópia do documento comprovativo de formação profissional, realização pessoal 

e contribuição à sociedade, em relação ao empregado (caso haja); 

5. Outras informações e cópias dos documentos comprovativos que sejam 

relevantes para a candidatura a este programa, solicitadas pela organização ou 

pelo próprio candidato (caso haja). 

(Os documentos atrás enumerados, excluindo os referidos nos pontos 1 e 3, 
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são fornecidos pelo empregado ao empregador e devem ser entregues por 

este empregador juntamente com os referidos nos pontos 1 e 3.)  

Prazo de apresentação de candidatura 

De 3 a 31 de Julho de 2017 

V. Critérios de avaliação e selecção: 

1. Desempenho do empregado ** 

 Conduta e disciplina profissional: responsabilidade, integridade, obediência e 

pontualidade, etc.; 

 Capacidade de trabalho: capacidade de liderança, habilidade para resolver 

problemas, análise, organização e adaptação, etc.; 

 Eficácia do trabalho: qualidade de serviço, êxito profissional e contribuição 

para o bom nome da empresa, etc.; 

 Relacionamento interpessoal: ser sociável e ter afinidade, etc.; 

 Aperfeiçoamento profissional: participação em formação profissional e 

outras formações, etc. 

** Os referidos critérios avaliam também a aplicação das experiências de 

trabalho e de vida obtidas no trabalho e outras boas referências relacionadas 

com o posto de trabalho e a profissão. 

2. Outros: realização pessoal ou contribuição à sociedade 

VI. Júri: 

O Júri é composto por um representante de cada uma das entidades organizadoras e 

três personalidades independentes com competência profissional e representatividade, 

convidadas pelas entidades organizadoras, perfazendo um total de cinco elementos. 

Compete ao Júri proceder à avaliação final de todas as informações constantes dos 

documentos apresentados pelos candidatos e do desempenho dos mesmos nas 

respectivas entrevistas, bem como, tomar a decisão final sobre os resultados. 

VII. Métodos de avaliação e selecção:  

Avaliação preliminar: 

De acordo com os critérios de avaliação e selecção e através duma análise 

documental, os 20 candidatos com a pontuação mais alta são seleccionados para 

participarem na fase final de avaliação. 

Avaliação final: 

De entre os 20 candidatos aprovados na avaliação preliminar que devem participar 

nas entrevistas organizadas pelo Júri, serão seleccionados os 10 melhores 
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trabalhadores seniores. Se for necessário, o Júri poderá proceder a uma visita ao local 

de trabalho dos respectivos candidatos. Os candidatos aprovados que faltem à 

entrevista são considerados desistentes, sendo as vagas preenchidas pelos seguintes 

com a melhor classificação.  

VIII. Prémio 

A cada um dos premiados será atribuído um troféu no sentido de louvar a sua 

distinção no desempenho do trabalho, bem como um prémio pecuniário no montante 

de MOP6.000. Aos empregadores nomeadores dos premiados, será entregue um 

troféu como lembrança. 

IX. Publicação 

1. Os empregados premiados, os empregadores nomeadores e os respectivos 

colegas serão convidados, através de ofício enviado pela organização, para a 

Cerimónia de Entrega de Prémios do Programa “Prémios de Excelência para os 

Melhores Trabalhadores Séniores”, cuja realização está prevista para o quarto 

trimestre de 2017. 

2. A fim de promover a elevação do nível do conhecimento da sociedade sobre a 

capacidade de trabalho dos séniores e louvar os esforços envidados pelos 

empregados premiados e dos seus empregadores, a carreira profissional e as 

reflexões sobre o facto de ser premiado dos premiados serão publicadas nos 

artigos promocionais. 

X. Obtenção de formulário de nomeação:  

1. Através dos seguintes websites: 

IAS：www.ias.gov.mo ou www.ageing.ias.gov.mo 

DSAL：www.dsal.gov.mo 

2. Nos seguintes locais: 

DSAL 

Sede — Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado n.os 221-279, Edifício 

Advance Plaza, Macau 

Gabinete localizado no Edifício Long Cheng — Avenida do Dr. Rodrigo 

Rodrigues n.º 614A-640, Edifício Long Cheng, 9.º Andar, Macau 

Centro de Formação Profissional — Istmo de Ferreira do Amaral, n.º 101 – 105A, 

Edifício Industrial Tai Peng, 1.ª Fase, R/C, Macau 

IAS 

Sede — Estrada do Cemitério n.º 6, Macau 

 

http://www.ias.gov.mo/
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Divisão de Serviços para Idosos — Calçada de Santo Agostinho, n.º19, Nan Yue 

Commercial Centre, 13.º Andar, Macau 

Centros de Acção Social: 

Centro de Acção Social da Zona Sul (Praia do Manduco) — Rua da Praia do 

Manduco, n.° 63, 1.° andar, Macau 

Centro de Acção Social da Zona Central (Lam Mau Tong) — Avenida do 

Almirante Lacerda, n.° 23-A, Long Ut Koi, 1.° andar, Macau 

Centro de Acção Social da Zona Norte (Tamagnini Barbosa) — Rua Nova de Toi 

San, n.os 1-15, Lei Tat San Chun, Macau 

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 Taipa e Coloane — Rua do Regedor, S/N, Chun Fok 

Village, Fase 2, Bloco 5, r/c AI, Taipa, Macau 

XI. Apresentação de candidatura 

Antes do prazo de apresentação de candidatura, o nomeador deve entregar o 

formulário de nomeação devidamente preenchido, juntamente com outros 

documentos solicitados através dos seguintes meios: 

1. Envio para o e-mail do IAS ageing@ias.gov.mo ou o e-mail da DSAL 

dpe_1@dsal.gov.mo; 

2. Envio por fax para o IAS através do 2892 0590 ou para a DSAL através do    

2852 8511; 

3. Entrega presencial nos seguintes locais ou envio pelo correio, em envelope 

fechado, no rosto do qual será indicado “Para: O Júri do Programa Prémios de 

Excelência para os Melhores Trabalhadores Séniores” para os seguintes locais: 

Divisão de Serviços para Idosos do IAS — Calçada de Santo Agostinho, n.º19, 

Nan Yue Commercial Centre, 13.º Andar, Macau 

Sede da DSAL — Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado n.os 221-279, Edifício 

Advance Plaza, Macau 

XII. Consulta de informações: 

Divisão de Serviços para Idosos do IAS Telefone: 8399 7705 

DSAL Telefone: 8399 9828 

Observações: 

1. A organização reserva o direito de alterar este regulamento sem aviso prévio. 

2. A organização reserva o direito de decisão final nos assuntos relacionados com este 

programa. 

3. A prestação de informações falsas implicará o cancelamento do estatuto de candidato.  
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