
   
  

 

Apoiar os trabalhadores de equipamentos sociais 

e promover o desenvolvimento dos serviços sociais 

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) 

sempre cooperou com as organizações não-governamentais na promoção 

do desenvolvimento dos serviços sociais do Território, estando atento às 

regalias dos trabalhadores dos equipamentos sociais. Desde Julho de 

2015, o Instituto de Acção Social (IAS) tem vindo a implementar o novo 

regime de atribuição de subsídios aos equipamentos sociais, tendo como 

objectivo aperfeiçoar as condições de concessão de subsídios e, deste 

modo, conseguir uma atribuição e utilização racional dos recursos 

existentes de forma transparente através da implementação dos 

respectivos regimes, bem como, promover o desenvolvimento sustentável 

dos serviços sociais.  

O valor do apoio financeiro em 2017, quando foi implementado o 

novo regime de atribuição de subsídios, totalizou cerca de MOP 1200 

milhões o que, comparativamente com o valor concedido em 2014 que 

totalizou mais de MOP 700 milhões, correspondeu a um acréscimo de 67 

%. A partir de Fevereiro deste ano, o IAS aumentou o valor global do 

apoio financeiro para as despesas com o pessoal dos equipamentos 

sociais subsidiados, representando um acréscimo de 2.5%, o que 

beneficiou cerca de 4.100 trabalhadores de serviço social, envolvendo um 

aumento orçamental de MOP 27 milhões.  

Paralelamente, no primeiro trimestre deste ano, o IAS lançou o 



   
  

 

subsídio especial relativo à “adesão dos equipamentos sociais subsidiados 

ao regime de previdência central não obrigatório”. Assim, no caso de os 

equipamentos sociais e os trabalhadores de serviço social reunirem os 

requisitos definidos e, de acordo com a Lei n.º 7/2017, participarem no 

regime de previdência central não obrigatório, será atribuído a esses 

equipamentos sociais, com o objectivo de apoiar o pagamento das 

contribuições por parte dos empregadores, um subsídio no valor 

correspondente a 5 % do valor do subsídio para as despesas com o 

respectivo pessoal, o qual todavia, não pode ser superior a 1.560 patacas. 

Com estas medidas, espera-se continuar a melhorar as regalias dos 

trabalhadores de serviço social e as condições para a sua reforma, com 

vista a consolidar as equipas de trabalhadores de serviço social e manter a 

eficácia dos serviços sociais.  

Na sequência da implementação do novo regime de atribuição de 

subsídios, o IAS tem vindo a manter uma comunicação estreita com as 

organizações não-governamentais e no que respeita ao prémio de 

antiguidade, precisa de escutar as opiniões do sector de serviço social não 

havendo todavia para o efeito ainda qualquer calendário. Considerando 

que o modo de funcionamento das organizações não-governamentais é 

diferente do relativo aos serviços públicos, o IAS encoraja as mesmas a 

ter a sua própria flexibilidade e iniciativa para desenvolver diversos 

recursos, apoiando-as deste modo nos benefícios para os seus 

trabalhadores. 


