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I.  Introdução 

   O Governo da Região Administrativa Especial de Macau tem acompanhado, desde 

sempre e com especial atenção, as necessidades de indivíduos portadores de deficiências. O 

Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio (2016–2025) define com 

clareza, no capítulo décimo terceiro – “Instalações e Circulação sem barreiras”, que a 

política destina-se à criação de um ambiente sem barreiras para os indivíduos com 

deficiência, seja a nível de acessibilidade nos edifícios ou a nível de circulação exterior, 

como na usufruição de transportes públicos, proporcionando condições para que este grupo 

de pessoas seja independente e participe ao máximo na vida social quotidiana. Tal como no 

capítulo décimo quarto - “Aplicação de Tecnologias de Informação e Comunicação”, onde 

se estabelecem objectivos de se auxiliar os indivíduos com deficiência na inserção e 

integração na sociedade, através de utilização livre de tecnologias e sistemas de informação 

e comunicação, partindo sempre da igualdade no tratamento, com o intuito de melhorar a 

qualidade de vida dos mesmos. 

  O fornecimento de um ambiente sem barreiras destina-se essencialmente aos 

indivíduos com necessidades, tais como deficientes, idosos, grávidas, ou aqueles 

temporariamente incapacitados devido a doenças ou vítimas de acidentes, oferecendo 

condições facilitadas e seguras na circulação, serviço de comunicação e outros serviços 

necessários. O planeamento de um ambiente sem barreiras é um requisito obrigatório para 

que indivíduos portadores de deficiência façam uma integração, sem dificuldades, na 

sociedade. 

  A fim de implementar as políticas e os ideais do Governo da Região Administrativa 

Especial de Macau, os departamentos pertinentes devem ter em consideração o público 

portador de deficiência no planeamento de equipamentos necessários destinados às sessões 
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públicas ou actividades relevantes, disponibilizando equipamentos de acessibilidade sem 

barreiras, de forma a criar condições adequadas na recepção de informação e na 

manifestação de opiniões desse grupo específico. 

 Este memorando de referência do governo responde, segundo à disponibilização de 

equipamentos de acessibilidade aconselhada, às necessidades dos indivíduos com 

deficiência motora, auditiva, visual e/ou mental. O Instituto de Acção Social tem a 

expectativa de que as sugestões/opiniões apresentadas possam contribuir para a construção 

de um ambiente sem barreiras em Macau. 

 

Presidente do Instituto de Acção Social 

Vong Yim Mui 

Setembro de 2018 
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II. Necessidades de Indivíduos com Deficiência Motora 

 

 Indivíduos com deficiência motora têm limitações físicas na mobilidade, o que 

resulta em dificuldades nas suas acções, pelo que requer outros meios de auxílio como 

bengala ou cadeira de rodas, para se movimentarem. 

 O objectivo inscrito na avaliação de “Local sem barreiras” foca na capacidade de 

dimensão do mesmo para movimento de cadeira de rodas, assim como diferença de níveis 

em diferentes pavimentos. Nesse sentido, na escolha de espaço destinado às sessões 

públicas, a acessibilidade sem barreiras desde a entrada até ao interior do espaço, a 

disponibilização de rampas, de ascensores, de lugares para cadeiras de rodas na audiência, 

de lugares de estacionamento e de casas de banho para deficientes são aspectos a ter 

especial atenção. 

 Baseada na experiência passada do Instituto de Acção Social e apenas para efeito de 

consulta, segue-se alguns dos espaços em que dispõem de acessibilidade facilitada para os 

indivíduos com deficiência. Para facilitar a consulta deste memorando, agradecemos a 

contribuição de cada departamento no complemento de informação de novos espaços 

elegíveis. 

Denominação do 

Espaço 

Sala de 

Interpretação 

Ligação ao 

projector 

2 portáteis 

(Serviço de 

Transcrição 

Rápida) 

Disposição 

dos lugares 
Capacidade Contacto 

IACM 

(Centro de 

Actividades S. 

Lourenço) 

- - Flexíveis 
Approx. 150 

pessoas 

Tel：8394 8801 

Site: 

www.iacm.gov.mo 

http://www.iacm.gov.mo/
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Observações: “Espaços sem barreiras” ideais, para além de deter acessibilidade livre como 

condição fundamental, será essencial estar equipado com sala de interpretação, para 

audiodescrição e interpretação em português e mandarim, e o projector tem de ter pelo menos 

ligação para 2 portáteis, sendo um para projecção de conferência e outro para transcrição rápida. 

 

Ao organizar lugares para cadeira de rodas, deve-se ter em consideração as seguintes 

condições: acesso directo, visibilidade e proximidade ao corredor sem barreiras, ao 

mesmo tempo que devem estar próximos de saídas e de casas de banho para deficientes 

para uma utilização facilitada. 

Em circunstâncias normais, os utentes de cadeira de rodas circulam autonomamente 

ou são acompanhados por outros. No caso de necessitarem de auxílio para se 

movimentarem, deve ter em atenção os seguintes pontos: segurar bem nas pegas da 

cadeira, empurrar lentamente e, nas entradas e saídas de portas ou de elevadores, ter 

cuidado com a posição dos braços e dos pés do utente. 

Caso seja necessário os utentes de cadeira de rodas subirem e descerem do palco, 

Centro de 

Ciências de 

Macau 

(Salão de 

Convenções) 

  Flexíveis 
Approx. 300 

pessoas 

Tel：2888 0822 

Site: 

www.msc.org.mo 

Centro Cultural 

(Sala Reuniões) 
 - Flexíveis 

Approx. 200 

pessoas 

Tel：2870 0699 

Site: 

www.ccm.gov.mo 

Instituto 

Politécnico de 

Macau 

(Auditório) 

  Fixos 

378 pessoas 

(15 lugares para 

cadeiras de 

roda) 

Tel：2857 8722 

Site: 

www.ipm.edu.mo 

Teatro 

Clementina 

Leitão Ho Brito 

  Fixos 

715 pessoas 

(25 lugares para 

cadeiras de 

roda) 

Tel：2823 7255 

Site: 

http://www.caritas.

org.mo 

http://www.msc.org.mo/
http://www.ccm.gov.mo/
http://www.ipm.edu.mo/zh/index.php
http://www.caritas.org.mo/
http://www.caritas.org.mo/
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consoante às condições existentes, a rampa não deve ter uma inclinação muito acentuada, 

garantindo sempre a segurança dos mesmos na sua circulação autónoma. No caso de 

limitação de condições, deve instalar uma rampa provisória, na subida a rampa e o 

auxiliar deve posicionar a cadeira de frente para a rampa e empurrar por trás, lentamente; 

na descida deve posicionar a cadeira de costas para a rampa e descer lentamente de costas. 

Para além disso, também é fundamental ter em consideração soluções de evacuação 

em situações de emergência, especialmente para os indivíduos com deficiência,  

procedimentos e respectivas indicações .  
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III. Necessidades de Indivíduos com Deficiência Auditiva 

 

 Deficiência auditiva é identificada normalmente, baseada na comunicação, em dois 

tipos: deficientes auditivos e surdos. Os deficientes auditivos comunicam geralmente 

através de linguagem oral, enquanto os surdos comunicam através de linguagem gestual. 

Devido a estas diferenças de comunicação e de recepção de informações, as necessidades 

e os cuidados também diferem entre si. 

 Os deficientes auditivos geralmente utilizam aparelhos auditivos para ajudar na 

comunicação. No entanto, situações como grande volume de ruído, eco ou distâncias 

grandes, causam limites de percepção aos aparelhos auditivos ou implantes cocleares, o 

que influencia na recepção de informação destas pessoas. Nesse sentido, equipamentos 

como o Sistema de Modulação de Frequência sem fio e o Sistema de Campo Sonoro 

contribuem de forma relevante para ultrapassar essas dificuldades, melhorando a 

experiência auditiva. No caso de os oradores estarem equipados com Sistema de 

Modulação de Frequência sem fio, o som é transmitido directamente para o aparelho 

auditivo de receptor, eliminando o problema de distância, ruído ou eco no local. 

É igualmente essencial ter em consideração soluções de evacuação em situações de 

emergência especialmente para os indivíduos com deficiência, e procedimentos e 

respectivas indicações são indispensáveis no local para um reconhecimento facilitado dos 

deficientes auditivos, em caso de detecção de perigo e percepção de caminho de saída. Ao 

sinal luminoso de saída de emergência deve juntar um sinal luminoso extra intermitente, a 

fim de alertar com o sinal sonoro, caso as condições o permitam, enviar também 

auxiliares de emergência para ajudar. A informação sobre equipamentos auditivos que se 

segue é organizada pelo Instituto de Acção Social, baseada em experiências do passado, 

servindo como referência para consulta.  
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1). Sistema de Modulação de Frequência sem fio (Wireless Frequency modulation 

system) 

 

 

 

 

 

 

 

O Sistema de Modulação de Frequência sem fio é utilizado em eventos de grande 

dimensão como conferências, palestras, aulas. O orador é equipado com o emissor, define 

determinada frequência, e os deficientes auditivos instalam o receptor no seu aparelho 

auditivo, sincronizando até á frequência definida e recebem a informação. Através de 

emissão directa, desde o equipamento de orador até ao receptor (aparelho auditivo com 

opção de sincronização de frequência, por exemplo), torna a experiência auditiva mais 

clara e melhorada. Basta alterar o respectivo aparelho auditivo para modo FM e 

sincronizar até à frequência definida pelo orador. 

 

 Serviços de aluguer em Macau (Efeito de consulta): 

Denominação de Instituição Preçário Contacto 

Centro de Apoio a Surdos de 

Associação Deaf de Macau 
Gratuito 

Tel：2826 1658 

Site：www.mda.org.mo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mda.org.mo/
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2). Sistema de Campo Sonoro (Sound-field system) 

 

Sistema de Campo Sonoro é geralmente uti lizado em eventos de 

dimensão mais reduzida como aulas,  palestras de pequena dimensão. O 

sistema tem de ser aplicado juntamente com o Sistema de Modulação de 

Frequência sem fio,  através de ampliação de som emitido p elo orador, e é 

retransmitido pelo amplificador do sistema, tornando a comunicação sonora 

mais efectiva tanto para os deficientes auditivos como para todo o rest ante 

público, eliminando o problema de eco no espaço.  

É necessário ter especial atenção o posicionamento de colunas, que 

devem estar mais próximos de quem delas  necessita,  e a sincronização entre 

emissor e amplificador deve estar perfeita.  

 

 Serviços de aluguer em Macau (Efeito de consulta): 

Denominação de Instituição Preçário Contacto 

Centro de Apoio a Surdos de 

Associação Deaf de Macau 
Gratuito 

Tel：2826 1658 

Site：www.mda.org.mo 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mda.org.mo/
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3). Sistema Fixo de Indução em Circuito (Induction Loop Kit System) 

 

 

O Sistema Fixo de Indução em Circuito é utilizado n a recepção dos 

espaços públicos para os indivíduos com deficiência auditiva sem aparelho 

auditivo. O sistema transmite o som do orador para os auriculares através 

de anel magnético criado pelo sistema,  e é aplicável em casos de 

comunicação individual. Caso os aparelhos auditivos estiverem equipados 

com telecoil,  configura -se para modo T, conseguem captar sons 

transmitidos directamente do sistema com melhor qualidade.  

Deve ter especial  atenção os espaços o nde são realizados os eventos e 

respectiva recepção. É necessário colocar a seguinte sinalização, específica 

para conhecimento dos indivíduos com deficiência auditiva ,  indicando 

existência do sistema em questão.  

   

(Sinalização de Sistema de Circuitos )  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwielYLfhaHTAhVMG5QKHbxWAGUQjRwIBw&url=https://www.williamssound.com/catalog/pla-90&psig=AFQjCNHJzxIdY5q8rJ__kvUkk8YzKIwmcg&ust=1492159458290458
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 Serviços de aluguer em Macau (Efeito de consulta): 

Denominação de 

Instituição 
Preçário Contacto 

Centro de Apoio a 

Surdos de Associação 

Deaf de Macau 

Gratuito 
Tel：2826 1658 

Site：www.mda.org.mo 

 

4). Sistema de Indução em Circuito (Induction Loop System) 

 

(Modelo de Williams Sound como exemplo) 

 

O Sistema de Indução em Circuito tem uma aplicação mais abrangente,  

e é compatível com o sistema sonoro do espaço. O modelo de Williams 

Sound demonstra que, através do sistema em circuito, os aparelhos 

receptores captam sons de forma eficaz ( como explica a imagem abaixo) e 

os usuários de aparelhos auditivos tem de configurar para o modo T. Para os 

que não utilizam aparelhos, podem simplesmente optar por auriculares e o 

público em geral  desfruta através do sistema sonoro instalado do espaço.   

https://www.mda.org.mo/
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5). Sistema de Circuitos em Zona 

O Sistema de Circuitos em Zona é preparado com antecedência,  lig ado 

ao sistema sonoro do espaço e  é util izado em salas de conferência, 

auditórios, salas de reunião, etc. Caso os usuários de aparelhos auditivos 

estiverem equipados com telecoil , configuram os e quipamentos para o 

modo T e conseguem captar sons emitidos pelo sist ema.  

Devido às diferenças a nível de educação e de origem, os indivíduos 

com deficiência auditiva que não compreendem linguagem gestual ou 

escri ta devem receber tratamentos especiais na comunicação, como 

exemplo: sequência de imagens, gestos corporais, des monstrações,  etc.  

Deve ter em consideração o parceiro com quem está a comunicar,  e é 

fundamental prestar atenção na sua atitude, tentar transmitir correctamente 

as mensagens,  ser paciente e compreensivo no tratamento.  

 

 

Para corresponder da melhor forma as necessidades dos deficientes 
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auditivos, determinadas polít icas devem ser adoptadas  conforme os 

diferentes contextos pessoais,  interpretação em linguagem gestual ,  

transcrição simultânea, ou monitor digital,  meios visuais eficientes para 

uma melhor compreensão dos utentes em relação ao conteúdo de evento. 

Segue-se a apresentação de outros meios de auxílio para indivíduos com 

deficiência auditiva:  

Interpretação em Linguagem Gestual 

 

Interpretação de Linguagem Gestual é o tipo de serviço em que intérpretes traduzem, 

oralmente ou gestualmente, a comunicação entre os deficientes auditivos e os outros. 

 

 Serviços de aluguer em Macau (Efeito de consulta): 

Denominação de Instituição Preçário Contacto 

Centro de Apoio a Surdos de 

Associação Deaf de Macau 
Consultar junto à Instituição 

Tel：2826 1658 

Site：www.mda.org.mo 

Associação de Deficiência 

Auditiva de Macau 
Consultar junto à Instituição 

Tel：2838 1202 

Site：www.macauahi.com 

https://www.mda.org.mo/
http://www.macauahi.com/
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1). Serviço de Transcrição Simultânea 

A maioria dos indivíduos com deficiência auditiva ,  ocorrido 

posteriormente,  não util iza linguagem gestual  e nem todos possuem 

aparelhos auditivos,  mas necessita de escrita e de palavras para comunicar. 

Deste modo, quando os oradores optam por uma apresentação com auxílio 

de projecção nas conferências ,  muitas vezes essas projecções são baseadas 

em imagens, o que torna difícil a compreensão dos deficientes auditivos,  

devido ao conteúdo adicionado oralmente pelo orador, ou casos como na 

fase de interacção orador -público, sessão de perguntas e respostas,  que são 

situações que lhes é  impossível de acompanhar, o que lhes  impede uma 

participação mais activa, passando a solução por um serviço de transcrição 

simultânea.  

Caso seja fornecido o tipo de serviço de transcrição simultânea  nos 

espaços, deve ter em atenção a disponibilidade dos equipamentos 

adequados, caso contrário, será necessário garantir a substituição desses 

equipamentos por outros meios.  

 

 

 

Transcrição Simultânea 
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 Serviços de aluguer em Macau (Efeito de consulta): 

Denominação de Instituição Preçário Contacto 

Centro de Apoio a Surdos de 

Associação Deaf de Macau 
Consultar junto à Instituição 

Tel：2826 1658 

Site：www.mda.org.mo 

 

 

  

https://www.mda.org.mo/


Implementação e disposição de equipamentos para reuniões sem barreiras 

(Para referência interna dos serviços públicos) 

16 
 

IV. Necessidades de Indivíduos com Deficiências Visuais 

 No i tem -  “Local sem Barreiras”,  para além de ter como condição 

obrigatória acessibilidade e circulação livre, deve -se ter também em 

consideração outros meios como indicação sonora ou botão especial nos 

elevadores,  para auxiliar os deficientes na sua rotina.   

Em caso de haver falta de condições de acessibilidade, deve -se nomear 

elementos auxiliares,  como membros de família,  colaboradores 

pertencentes à mesma entidade dos deficientes visuais,  ou  colaboradores de 

entidades auxiliares.   

 

E a sua função principal é ajudar os deficientes visuais na participação 

de evento/conferência.  As entidades organizadoras devem ainda contactar 

antecipadamente os participantes com essa condição, confirmar a sua 

presença, assim como a presença do auxiliar,  e fornecer -lhes toda a 

informação necessária sobre o evento/conferência, o programa e a 

organização do próprio espaço .   

Na preparação de documentos do evento, caso se trata de participantes  

com visão reduzida, pode-se aumentar o tamanho da letra na impressão, ou 

organizar a folha em forma de projecção, duas páginas por folha. Caso se 

trata de participantes com ablepsia  pode-se recorrer a softwares  de leitura 

em voz alta para a compreensão do conteúdo do evento , bastante comum 

nos telemóveis de hoje, como a aplicação de origem “Voiceover” instalada 

nos telemóveis.  Nesse sentido, a entidade organizadora deve introduzir, nos 

documentos de apresentação de evento/conferência, QR code  para esse 

efeito (Voiceye code), facil itando, dessa forma, o acesso a informação dos 
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participantes.  Geralmente,  as soluções acima apresentadas já conseguem 

abranger as necessidades da maioria dos indivíduos com deficiência visual. 

No entanto, caso as condições assim o permitam, pode -se fornecer 

documentos com código braille, ou documentos de leitura táctil,  de forma a 

garantir uma cobertura completa das necessidades.   

 

Para além disso, no local  do evento deve-se também ser 

disponibil izada lupas, a fim de facilitar leitura dos que têm visão reduzida.  

 

No espaço do evento, é aconselhável introduzir serviço de 

“Audiodescrição”, que é um serviço em que se traduz verbalmente o que  é 

visualmente captado. Em sessões públicas, este tipo de serviço é 

indispensável  para descrever o contexto do ambiente de interacção, dar 

informação sobre a realidade do espaço, do conteúdo apresentado, das 

característ icas do orador ou do tipo de participantes, e  proporciona uma 

oportunidade aos deficientes visuais  de terem uma melhor percepção, não 

só para poderem usufruir do serviço mas também é fundamental a 

cooperação entre as partes ;  por exemplo, num evento com espaço de grande 

dimensão, além de ter uma sala de interpretação, é necessário também 

garantir a boa visibil idade da sala, caso contrário, irá dificultar bastante a 

tarefa dos intérpretes, uma vez que nem eles próprios captam visualmente 

de forma perfeita os acontecimentos, o que resulta, consequentemente, na 

qualidade inferior de audiodescrição. Nesse sentido, e caso as condições 

assim o permitam, é essencial realizar testes e experiências no local,  antes 

de evento/conferência.  Determinados factores requerem atenção, tais como 
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garantir que os lugares onde estarão os indivíduos com deficiência visual 

não sejam incomodados com ruídos, de modo a assegurar a qualidade de 

audiodescrição e garantir também lugares que tenham boa visibilidade para 

os participantes especiais  como para os intérpretes do serviço. P or isso,  a 

avaliação e teste relacionados com esses aspectos devem ocorrer antes de 

realização de evento/conferência.  Actualmente,  a situação de serviço de 

audiodescrição ainda se encontra numa fase embrionária .  Para mais  

pormenores, favor consultar as seguintes instituições:  

  

Denominação de Instituição 
 

Preçário 
Contacto 

Centro de Reabilitação de Cegos de Santa 

Casa de Misericórdia de Macau 

Consultar junto à 

Instituição 

Tel：2857 4373 

Site：www.scmm.mo 

Associação de Apoio Mútuo para 

Deficientes Visuais e os seus Familiares 

Consultar junto à 

Instituição 

Email ：

MSAVIFM@gmail.com 

Associação de Deficiência Auditiva de 

Macau 
 

Tel：2838 1202 

Site：www.macauahi.com 

Quando indivíduos com deficiência visual se encontrem sozinhos,  os 

colaboradores devem tomar iniciativa de os guiar até aos seus lugares,  e 

indicar o procedimento para caso de necessitarem ajuda dos auxiliares, 

assim como as informações básicas de evento/conferência.  

Para além disso, também é essencial ter em consideração soluções de 

evacuação em situações de emergência durante os eventos/conferências,  

especialmente para os indivíduos portadores de deficiência . Os 

procedimentos e respectivas indicações são indispensáveis no local, caso o 

espaço esteja equipado com serviço de audiodescrição, deve anunciar  

antecipadamente o percurso de evacuação e as respectivas saídas de 

emergência, facilitando assim a saída do local em perigo  dos indivíduos 

http://www.scmm.mo/frontend/main/
http://www.macauahi.com/
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com deficiência visual.  Preferencialmente,  deve equipar o espaço, em cada 

saída,  com sistema sonoro para facilitar na saída  e, caso seja possível, 

nomear auxiliares para os acompanhar.  

 

V. Necessidades de Indivíduos com Deficiências Mentais 

Na recepção de indivíduos com deficiên cia mental, deve-se manter 

paciente, comunicar apenas com palavras ou frases simples e dar-lhes 

tempo para responder, devido a sua capacidade de processamento de 

informação assim como de assimilação de conhecimentos.  

Na preparação de documentos,  deve -se fazer uma apresentação visual 

maior, como por exemplo imagens, letras ou fotografias,  ou até uma 

situação contextual,  para proporcionar uma melhor compreensão dos 

mesmos sobre o evento.  

Na organização de lugares, é aconselhável a disponibil ização de 

lugares para acompanhantes junto aos lugares destinados aos deficientes 

mentais .  

Para além disso, é fundamental ter em consideração soluções de 

evacuação em situações de emergência, especialmente para os indivíduos 

com deficiência, procedimentos e respectivas indicações. Deve também 

enviar auxiliares de emergência para ajudar na saída do local dos mesmos.  

 

 

 

 


