
   
  

 

Implementação da acessibilidade em instalações 

 

Com vista a facilitar a deslocação dos idosos, portadores de 

deficiência e demais cidadãos necessitados, bem como elaborar um 

conjunto de normas de acessibilidade que correspondem ao padrão 

internacional e às necessidades locais, o Governo da RAEM, através do 

Grupo de Trabalho para a Elaboração das “Normas arquitectónicas para a 

concepção de design universal e livre de barreiras na RAEM”, composto 

por vários Serviços Públicos, desenvolve o respectivo trabalho de 

acompanhamento. Em 2017, o referido Grupo de Trabalho recolheu 

opiniões sobre a elaboração das “Normas arquitectónicas para a 

concepção de design universal e livre de barreiras na RAEM” junto da 

Comissão para os Assuntos de Reabilitação, Grupo de Trabalho para os 

Assuntos de Acessibilidade, Serviços Públicos, instituições públicas, 

organizações profissionais, entidades promotoras de empreendimentos 

imobiliários, organizações de reabilitação, pessoas deficientes, entre 

outros intervenientes. Em simultâneo, foram também realizados 

seminários sobre o design universal e livre de barreiras para os sectores 

da engenharia e da arquitectura, por forma a aumentar os conhecimentos 

profissionais dos mesmos sectores sobre a matéria atrás referida. 

Tendo sido concluída, em finais de 2017, a elaboração das “Normas 

arquitectónicas para a concepção de design universal e livre de barreiras 

na RAEM”, os Serviços Públicos e instituições subsidiadas pelo Governo 



   
  

 

encontram-se em condições para proceder ao design e construção das 

respectivas obras. Em simultâneo, o IAS irá continuar a realizar acções 

de promoção junto do sector em causa, por forma a que os diversos 

intervenientes, nomeadamente, os engenheiros e arquitectos, têm 

conhecimento do assunto em causa. 

Com vista à optimização do ambiente físico, os Serviços sob a tutela 

da Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura encontram-se a rever os 

respectivos locais de trabalho e instalações dos seus equipamentos no 

sentido de proceder à sua optimização gradual em prol do melhoramento 

do ambiente sem barreiras, caso as condições o permitam. Por seu turno, 

o IAS procede à revisão das acessibilidades dos equipamentos 

subsidiados que prestam serviços de apoio a idosos e serviços de 

reabilitação, no sentido de apoiá-los a melhorar o ambiente físico e as 

instalações dos respectivos equipamentos, em prol da sua acessibilidade. 

Para além do acima exposto, ir-se-á também efectuar um estudo 

sobre a criação nos Serviços Públicos da figura de coordenador de 

acessibilidade, esperando-se que através das diversas formas seja 

incentivada e generalizada a aplicação das normas arquitectónicas para a 

concepção de design universal e livre de barreiras, por forma a 

aperfeiçoar o ambiente sem barreiras em Macau. 


