
   
  

 

Apoio de Serviços diversificados e apoio às crianças com 

necessidades especiais  

Ajustamento do Subsídio de Invalidez  

Para demonstrar o carinho da sociedade às pessoas portadoras de 

deficiência, o Governo da RAEM, desde 2011, tem vindo a atribuir 

anualmente, de uma só vez, um subsídio de invalidez, sem necessidade de 

apreciação económica, aos residentes permanentes do Governo de RAEM 

portadores do Cartão de Registo de Avaliação da Deficiência válido. 

Quanto às opiniões sobre o aumento do referido subsídio, o Governo da 

RAEM está a considerar de forma activa as aspirações apresentadas pelas 

partes envolvidas, pelo que, o plano concreto será publicado após a 

decisão tomada pelas entidades competentes.  

 

Tempo de Espera do Serviço de Intervenção Precoce  

O Governo da RAEM tem prestado a maior atenção ao serviço de 

intervenção precoce das crianças, pelo que foi criado em 2016, pelos 

Serviços de Saúde, o Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, o qual 

veio reduzir o tempo de espera para a avaliação, que era inicialmente de 

um ano para um mês em média. Quanto ao Centro de Reabilitação 

Pediátrica criado em 2017, para as crianças com idade inferior a três anos 

ou as que apresentam deficiências de desenvolvimento grave, é 

proporcionada, dentro do prazo de um mês, a terapia ocupacional e da 

fala; de modo geral, proporciona-se, dentro do prazo de dois meses, o 

tratamento e treino dos casos, cujo tempo de espera era anteriormente de 



   
  

 

18 a 24 meses. 

As instituições de intervenção precoce subsidiadas pelo Instituto de 

Acção Social contam com um número total de 15 terapeutas, os quais 

prestam o serviço de tratamento às crianças com idade entre 0 e 3 anos e 

que apresentam deficiências de desenvolvimento, o qual constitui um 

serviço sem espera e em que cada criança pode receber em média o 

tratamento mais de uma vez por semana. A Direcção dos Serviços de 

Educação e Juventude presta serviços aos alunos com idade superior a 3 

anos por aquisição directa do serviço ou através das instituições, 

contando com um número total de 90 terapeutas o que significa assim um 

aumento de cerca de 40 em comparação com o período homólogo do ano 

passado.  

 

Viabilidade do Subsídio a Cuidadores  

Importa salientar que o Subsídio a Cuidadores não é a única opção 

para apoiar as pessoas reabilitadas e os cuidadores. Actualmente, o 

Governo da RAEM proporciona, através da assistência económica, 

educação e cuidados médicos gratuitos, pensão de invalidez, bem como 

mediante a atribuição de subsídios, o apoio aos indivíduos que satisfazem 

os requisitos legais a nível económico. Todavia, o Governo da RAEM 

considera que, para além dos meios do apoio económico, a prestação de 

informações e serviços diversificados, também constituem apoios que se 

traduzem em maiores benefícios para os reabilitados e famílias de 

cuidadores aliviando deste modo o stress dessas famílias aquando da 



   
  

 

prestação de cuidados.   

Por outro lado, os modos de aproveitar os recursos limitados para 

dar apoio aos residentes com mais necessidades e proteger o 

desenvolvimento sustentável, constituem os princípios básicos da 

implementação da política que o Governo da RAEM considera de forma 

cautelosa. Importa salientar que, o Subsídio a Cuidadores não se destina 

apenas às pessoas reabilitadas mas também a um grande número de 

idosos, incluindo residentes que se encontram doentes e necessitam de 

cuidados, abrangendo assim muitos beneficiários. Relativamente à 

situação de em cada dia que passa se verificar o aumento e velocidade de 

envelhecimento demográfico, o Governo da RAEM está bastante 

cauteloso quanto à possibilidade da implementação da referida política, 

pois é necessário garantir a obtenção de um equilíbrio entre as 

responsabilidades das famílias e os encargos para a sociedade. Em 

simultâneo, é importante definir a necessidade de cuidados das referidas 

pessoas, distinguindo os cuidadores das pessoas que carecem dos 

cuidados, pois, o montante do Subsídio a Cuidadores e as normas de 

apreciação, entre outros detalhes concretos, podem vir a afectar 

directamente a política e a sua efectivação.  

Pelo exposto, o Governo da RAEM encarregou uma instituição 

académica de realizar um estudo de viabilidade da atribuição do Subsídio 

a Cuidadores estando os referidos trabalhos a ser efectuados de forma 

contínua. Prevê-se que o relatório preliminar fique concluído até ao fim 

deste ano. Posteriormente, o Governo da RAEM, irá de acordo com o 



   
  

 

conteúdo do relatório, concluir a avaliação de viabilidade da política do 

Subsídio a Cuidadores, considerando de forma global a situação 

financeira do Governo da RAEM e com base na sustentabilidade da 

implementação da política e na neutralidade, com vista a que os vários 

sectores sociais discutam a situação de Macau para analisar se há 

condições para implementar a referida política.  

-Fim- 

 


