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Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau
da República Popular da China
A Convenção sobre os Direitos da Criança estipula que os Estados
Partes se comprometem a tomar todas as medidas legislativas,
administrativas e outras necessárias à realização dos direitos
reconhecidos pela mesma Convenção. Neste contexto, para além da
Convenção sobre os Direitos da Criança, as leis que regulam matérias
em diversos âmbitos de Macau também contemplam a realização
desses direitos. A título de exemplo, a Lei Básica da Região
Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, no
seu artigo 38.°, dispõe: “Os menores, os idosos e os deficientes gozam
do amparo e protecção da Região Administrativa Especial de Macau”,
enquanto que o Código Civil, o Código Penal, a Lei de Bases da
Política Familiar, a Lei de Bases do Sistema Educativo Não Superior,
entre outros, também estabelecem garantias dos direitos da criança. Daí
se verificar a particular atenção dispensada pela Região Administrativa
Especial de Macau (RAEM) aos direitos da criança em prol da sua
protecção.

A Convenção sobre os Direitos da Criança estipula o direito da
criança à educação. De acordo com o disposto na Lei Básica da
RAEM e a Lei de Bases do Sistema Educativo Não Superior, o
Governo da RAEM implementou a escolaridade gratuita que é
aplicada obrigatória e universalmente aos menores entre os 5 e os
15 anos de idade. A obrigatoriedade de frequência começa no
primeiro ano lectivo em que o educando completa 5 anos de idade e
cessa no ano lectivo em que o mesmo conclua, com aproveitamento,
o ensino secundário geral ou complete 15 anos de idade. Ademais, a
Lei de Bases do Sistema Educativo Não Superior também prevê o
regime de educação gratuita de 15 anos que compreende os ensinos
infantil, primário e secundário, com vista a assegurar o acesso da
criança à educação.

A Convenção sobre os Direitos da Criança estipula
expressamente que ambos os pais têm uma responsabilidade comum
na educação e no desenvolvimento da criança. O Código Civil de
Macau dispõe que os pais exercem o poder paternal em relação aos
filhos menores. Isto significa que compete aos pais, no interesse dos
filhos, velar pela segurança e saúde destes, prover ao seu sustento,
dirigir a sua educação e administrar os seus bens, entre outros.
Quando os pais infrinjam culposamente os deveres para com o filho,
com grave prejuízo deste, a requerimento, nomeadamente, do
Ministério Público e de qualquer parente do menor, pode o tribunal
decretar a inibição do exercício do poder paternal e designar um
tutor para cuidar do menor. Acresce que caso os pais pratiquem
maus tratos contra o filho, podem ainda incorrer em crime.

Na Convenção sobre os Direitos da Criança, está previsto o
direito da criança de exprimir livremente a sua opinião sobre as
questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em
consideração as opiniões da criança, de acordo com a sua idade e
maturidade. Nos termos do disposto do Código Civil de Macau, os
filhos têm o dever de obedecer aos pais e estes, por seu turno,
devem, de acordo com a maturidade dos filhos, ter em conta a sua
opinião nos assuntos familiares importantes e reconhecer-lhes
autonomia na organização da própria vida.

Série de actividades comemorativas do Dia Mundial da
Criança - 1 de Junho, realizada nos últimos anos
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Convenção sobre os Direitos da Criança
A Organização da Nações Unidas aprovou oficialmente, em
1989, a Convenção sobre os Direitos da Criança, adiante
designada por Convenção e a mesma foi implementada em
Macau a partir de 14 de Setembro de 1998. A Convenção sobre os
Direitos da Criança foi elaborada através da discussão, por 10
anos, entre os membros do Governo, advogados, profissionais da
área de prestação de cuidados de saúde, assistentes sociais,
individualidades da área de educação, associações para o apoio a
crianças, organizações não-governamentais e associações
religiosas vindos de diferentes países do mundo.

A Convenção atribui às crianças quatro direitos básicos,
designadamente, direito à sobrevivência, à protecção, ao
desenvolvimento e à participação. Refere-se que os citados direitos
devem ser respeitados sem nenhum tipo de discriminação,
independentemente de raça, sexo, idioma, origem étnica ou social,
posição económica, deficiência física ou qualquer outra condição da
criança ou dos seus pais. De acordo com a Convenção, considera-se
como criança todo o ser humano com menos de 18 anos de idade e
que todas as crianças podem gozar dos direitos atribuídos pela
“Convenção”.
O Governo da Região Administrativa Especial de Macau dá
elevada importância aos direitos das crianças e ao respectivo
trabalho de promoção. Assim sendo, ao longo do tempo, através dos
Serviços públicos pertinentes, o Governo tem vindo a lançar várias
políticas e medidas, bem como cooperar estreitamente com as
instituições particulares, no sentido de concretizar a execução da
Convenção e empenhar esforços para divulgar os diferentes
conteúdos estipulados na Convenção. Como exemplos importantes,

citam-se: No âmbito de cuidados de saúde e de enfermagem, são
prestados às crianças serviços gerais e gratuitos da área de prevenção,
tratamento e de reabilitação; no âmbito de serviços de educação, é
concedida escolaridade gratuita de 15 anos às crianças, bem como uma
série de apoios pertinentes; no tocante aos serviços sociais e segundo a
lei, é prestado às crianças protecção social e os diversos tipos de
serviços de apoio a crianças e jovens, sobretudo, criação de creches,
com o fim de partilhar os cuidados e as responsabilidades decorrentes
de todo o processo de crescimento da criança; na área de assuntos de
justiça, foi criado o regime tutelar educativo, a fim de apoiar as crianças
e jovens a reinserirem na sociedade. Além disso, a respeito da
divulgação da Convenção, o Instituto de Acção Social e a Direcção dos
Serviços de Assuntos de Justiça sempre procuraram, através de vários
meios de comunicação social, divulgações, actividades temáticas e
programas de apoio financeiro, divulgar a Convenção, bem como
promover e transmitir a mensagem de protecção às crianças junto das
crianças e jovens, encarregados de educação, professores, assistentes
sociais, agentes da autoridade e a população em geral.

Programa de formação de crianças
embaixadoras de 2013
Palestra de formação sobre “Os
direitos das crianças de Macau e a
respectiva protecção” para os alunos
do curso de bacharelato de 2010

Comissão para a adopção da Convenção
sobre os Direitos da Criança de 2005
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 Lei n.º 11/91/M - Sistema Educativo
de Macau
 Decreto-Lei n.º 29/95/M que define
os apoios a conceder às instituições
educativas particulares sem fins
lucrativos, para a generalização da
escolaridade universal e
tendencialmente gratuita
 Decreto-Lei n.º 42/99/M que
estabelece a escolariedade
obrigatória para as crianças e jovens
entre os 5 e os 15 anos de idade

Lei n.º 11/91/M - Sistema Educativo de Macau；Decreto-Lei n.º
29/95/M que define os apoios a conceder às instituições educativas
particulares sem fins lucrativos, para a generalização da escolaridade
universal e tendencialmente gratuita；Decreto-Lei n.º 42/99/M que
estabelece a escolariedade obrigatória para as crianças e jovens entre
os 5 e os 15 anos de idade.
A fim de garantir às crianças o direito à educação, torna-se
indispensável definir um ordenamento legal que enquadre o sistema
educativo, tendo sido publicada a Lei n.º 11/91/M – Sistema
Educativo de Macau em 1991, bem como uma série de outros
diplomas legais para se articular com a publicação da lei em causa,
nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 29/95/M e o Decreto-Lei n.º
42/99/M, no sentido de, partindo através de um sistema, garantir às
instituições educativas particulares o apoio financeiro concedido pelo
Governo e estabelecer a escolaridade obrigatória para as crianças e
jovens entre os 5 e os 15 anos de idade.

Macau, desde o seu retorno à soberania chinesa e com o
estabelecimento do Governo da Região Administrativa Especial de
Macau, tem vindo a empenhar todos os esforços para a concretização
da ideia da acção governativa de “construção da prosperidade de
Macau através da educação” e “fortalecimento de Macau com
quadros qualificados” e ainda de promover de forma activa o trabalho
de formação de talentos. Paralelamente, tem vindo a dar importância
à aprendizagem e ao desenvolvimento psicológico das crianças e dos
jovens que são os futuros senhores e senhoras da sociedade. Nesta
conformidade, em 2006 foram publicadas a Lei n.º 9/2006 que
estabelece a Lei de Bases do Sistema Educativo Não Superior e o
Regulamento Administrativo n.º 19/2006 que define o Regime do
Subsídio de Escolaridade Gratuita, os quais visam substituir a Lei n.º
11/91/M e o Decreto-Lei n.º 29/95/M, no intuito de construir um
sistema mais aperfeiçoado de educação não superior, e
implementar medidas de segurança mais fortes que
permitam aos estudantes a frequência de escola e
o investimento de verba na educação.

A partir do ano lectivo de 2007/2008 começou a concretizar na
totalidade o desenvolvimento da escolaridade gratuita que se estendeu a
todos os 15 anos de educação regular, que vai desde o ensino infantil ao
ensino complementar, a fim de que as crianças e jovens em idade
escolar possam beneficiar de iguais oportunidades de frequência escolar.
Actualmente, está a ser realizado o trabalho de revisão do Decreto-Lei
n.º 42/99/M que estabelece “O regime da escolaridade obrigatória”.

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau proporciona
diversas medidas de apoio, designadamente, “subsídio para aquisição
de manuais escolares”, subsídios para pagamento de propinas e de
aquisição de material escolar”, “subsídios para pagamento de
alimentação”, “subsídio de propinas para alunos que frequentem
escolas na província de Guangdong” e os diversos tipos de bolsas de
estudo, por forma a garantir que os estudantes possam frequentar a
escola sem serem afectados por razões económicas.

No Programa Internacional de Avaliação de Alunos de 2015,
Macau foi avaliada pela OECD como um dos cinco países/sistema
económico dotada de educação equitativa e de elevada qualidade que
permite proporcionar continuamente educação de melhor qualidade e
com equidade aos estudantes.
O Governo da Região Administrativa Especial de Macau tem
vindo como sempre, a empenhar esforços no sentido de proporcionar
às nossas crianças e jovens a melhor educação possível e de conduzir
à generalização do acesso à escola.

Em 2019, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
organizou o Seminário de Planeamento Educacional
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Lei n.º 6/94/M –
Lei de Bases da
Política Familiar

Lei n.º 6/94/M - Lei de Bases da Política Familiar
A “Lei de bases da política familiar” define os objectivos da
política familiar em Macau, atribui importância à unidade entre os
membros da família e à estabilidade familiar, bem como salvaguarda
os direitos das crianças, pessoas deficientes, mulheres e pessoas idosas,
através de diversas medidas.
Após a entrada em vigor da “Lei de bases da política familiar”,
obedecendo ao espírito da lei, o Governo da Região Administrativa
Especial de Macau (RAEM) tem envidado esforços no sentido de
consolidar os serviços existentes e desenvolver, de modo incessante,
serviços inovadores, com vista a diversificar os serviços e acompanhar
o ritmo rápido da mudança social. Em simultâneo, no âmbito da
reforma dos serviços familiares e comunitários, foi introduzido o
conceito de “Três níveis de prevenção”, por forma a criar na
comunidade de Macau uma rede de segurança e promover a entreajuda
de vizinhança e a harmonia na comunidade, tendo como objectivo

apoiar as pessoas e famílias necessitadas para minimizar a
probabilidade de ocorrência de problemas familiares, bem como
prestar assistência às famílias em situação de risco para evitar o
agravamento dos seus problemas, em prol da sua reintegração social.
Descrevem-se a seguir alguns serviços fundamentais:
I. Á rea do serviço social
1. Criar centros de serviços integrados de apoio à família: Com
vista à prestação de serviços sociais específicos para as famílias,
a partir de 2015, têm vindo a ser criados centros de serviços
integrados de apoio à família, através da assinatura de acordo de
cooperação com 10 instituições particulares de Macau.
2. Criar uma rede de prevenção e tratamento: Implementam-se
na comunidade serviços diversificados, com a integração dos
recursos existentes através do mecanismo de cooperação
entre diversas zonas.

3. Implementar com rigor as medidas de apoio aos grupos sociais
economicamente carenciados: São atribuídos apoios financeiros
a agregados familiares em situação de carência económica e
subsídios aos idosos e portadores de deficiência, entre outros.
4. Legislar sobre a prevenção e tratamento da violência
doméstica: Após a entrada em vigor em 5 de Outubro de 2016 da
“Lei de prevenção e combate à violência doméstica”, o Instituto de
Acção Social, enquanto entidade competente da matéria, tem
vindo a empenhar-se na implementação de diversas medidas de
prevenção e tratamento da violência doméstica.
5. Promover os assuntos das mulheres e crianças: Procedeu-se à
definição e concretização do Plano “Objectivos de
desenvolvimento das mulheres de Macau” e criação do “Banco de
dados das mulheres de Macau” e do “Banco de dados das crianças
de Macau”.

6. Reforçar o trabalho inerente aos assuntos da população sénior:
Foi elaborado o Plano Decenal de Acção para o Desenvolvimento
dos Serviços de Apoio a Idosos e publicado o “Regime jurídico de
garantias dos direitos e interesses dos idosos”, por forma a
promover o espírito de respeito e protecção dos idosos.
7. Melhoramento dos assuntos das pessoas deficientes: Procedeuse à elaboração e concretização do Planeamento dos Serviços de
Reabilitação da Região Administrativa Especial de Macau para o
Próximo Decénio, tendo sido elaboradas as “Normas
arquitectónicas para a concepção de design universal e livre de
barreiras na RAEM” que correspondem aos padrões internacionais.
II. Á rea da educação: Vigora em Macau o regime de escolaridade
gratuita de 15 anos, sendo concedido o “Subsidio para aquisição de
material escolar” aos alunos economicamente carenciados e bolsas
de mérito, bolsas de estudos e subsídios aos alunos de ensino
superior.

III. Á rea da saúde: São prestados serviços de assistência médica
gratuitos às crianças, alunos e pessoas com idade igual ou
superior a 65 anos, bem como serviços de cuidados de saúde
primários à toda a população de Macau.
IV. Á rea da habitação pública: Os agregados familiares com
membros idosos ou portadores de deficiência têm prioridade na
atribuição de habitação pública.
V. Á rea da política laboral: No que toca à revisão da “Lei das
relações de trabalho”, propõe-se que seja concedida aos homens a
licença de paternidade e, em simultâneo, prolongada a licença de
maternidade sem perda da respectiva remuneração durante o
período do seu gozo.
De acordo com o espírito da “Lei de bases da política familiar”,
o Governo da RAEM desenvolve os mais diversificados
serviços familiares, por forma a atingir o objectivo
de prestar serviços centrados na família, em prol da
criação de um lar feliz amigo da família.

Sessão plenária do Conselho para
os Assuntos das Mulheres e
Crianças em 2018

Cerimónia de abertura da
Série de Actividades alusivas
ao Mês da Família Feliz 2019

Reunião de trabalho realizado em 14 de Dezembro de 2018, no
âmbito do mecanismo de cooperação entre serviços públicos,
sobre a “Lei de prevenção e combate à violência doméstica”
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Decreto-lei n.º 65/99/M que
aprova o Regime Educativo
e de Protecção Social de
Jurisdição de Menores,
revogando o Estatuto de
Assistência Jurisdicional aos
Menores do Ultramar

Decreto-lei n.º 65/99/M que aprova o Regime Educativo e de
Protecção Social de Jurisdição de Menores, revogando o
Estatuto de Assistência Jurisdicional aos Menores do Ultramar
Historicamente falando, aos menores infractores de Macau era
aplicado o Estatuto de Assistência Jurisdicional aos Menores do
Ultramar de Portugal que remonta a 1971. Este Estatuto foi usado até
1999, ano em que o Governo de Macau aboliu o referido Estatuto e
publicou o Decreto-Lei n.º 65/99/M que aprova o Regime Educativo e
de Protecção Social de Jurisdição de Menores para o substituir, o qual
compreende duas vertentes, uma sobre o regime educativo e a outra
sobre a protecção social, aplicáveis a menores que tenham cometido
um facto qualificado pela lei como crime e a menores que se
encontrem em risco.

Em 2002, a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça criou
um grupo de estudo, no sentido de avaliar na totalidade os serviços
de correcção prestados aos jovens infractores pelo Departamento de
Reinserção Social e pelo Instituto de Menores. Refere-se que foi
elaborado o relatório sobre a “Revisão dos serviços decorrentes do
trabalho de correcção para os jovens infractores”, documento que a
referida Direcção aproveitou como base para a redacção da
“Proposta para a reforma do regime de correcção para os jovens
infractores”, concebida a partir da ideia de criação do rumo de
desenvolvimento para o regime de correcção para os jovens
infractores e que a mesma Direcção pretende introduzi-la no regime
jurídico. Portanto, a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça,
juntamente com o Instituto de Acção Social e a Direcção dos
Serviços de Educação e Juventude, criou o grupo de trabalho
interdepartamental que sob a coordenação da Direcção dos
Serviços de Assuntos de Justiça, começou por rever
o sistema educativo constante do Decreto-Lei n.º 65/99/M
que aprova o Regime Educativo e de Protecção Social
de Jurisdição de Menores. Posteriormente,

o grupo de trabalho concluiu a proposta de lei sobre o Regime Tutelar
Educativo, o qual foi substituir o sistema educativo aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 65/99/M. Assim, a referida alteração legislativa baseouse principalmente nos dois relatórios atrás referidos, bem como teve
como referência o regime de correcção de outros países e regiões e a
respectiva experiência de funcionamento, por forma a proceder a
reforma de acordo com as características e necessidades dos jovens
infractores de Macau e com a realidade da sociedade de Macau. Feita a
consulta junto da sociedade, em 2007, o Governo da Região
Administrativa Especial de Macau aprovou a Lei n.º 2/2007 que
estabelece o Regime Tutelar Educativo dos Jovens Infractores, a qual
entrou em vigor no dia 17 de Outubro desse mesmo ano. Refere-se que
o regime em causa é aplicável a jovens que pratiquem facto qualificado
pela lei como crime ou como contravenção em Macau e que à data da
prática desse facto tenham completado 12 anos e ainda não tenham
perfeito 16 anos. Com a entrada em vigor dessa lei, o Governo da
Região Administrativa Especial de Macau revogou de imediato o
sistema educativo constante do Decreto-Lei n.º 65/99/M que aprova o
Regime Educativo e de Protecção Social de Jurisdição de Menores.

Pretende-se através da Lei n.º 2/2007 que estabelece o Regime
Tutelar Educativo dos Jovens Infractores, concretizar várias ideias,
nomeadamente a de prestar uma plena protecção aos jovens,
sublinhando contudo que os jovens devem responsabilizar-se pelos
seus actos; acelerar o tratamento dos casos relacionados com os
jovens e responder atempadamente as necessidades decorrentes do
desenvolvimento dos jovens; e a respeito dos serviços de correção,
foi reforçada a importância da participação social e do apoio. O
regime em causa dispõe de oito tipos de medidas, designadamente,
advertência policial, admoestação judicial, reconciliação com o
ofendido, serviço a favor da comunidade, imposição de regras de
conduta, acompanhamento educativo, colocação em unidade de
residência temporária e internamento, tendo em vista a prestação de
apoio aos jovens infractores de uma forma diversificada, de
maneira a que os mesmos possam corrigir os seus actos
e reconstruir uma vida cumpridora da lei.

Com o apoio dado pelo Instituto de Acção Social à Direcção dos
Serviços de Assuntos de Justiça na conclusão não só da revisão do
sistema educativo constante do Decreto-Lei n.º 65/99/M que aprova o
Regime Educativo e de Protecção Social de Jurisdição de Menores,
como também da nova revisão da proposta de lei sobre o Regime
Tutelar Educativo, o sistema educativo constante do Decreto-Lei n.º
65/99/M, que aprova o Regime Educativo e de Protecção Social de
Jurisdição de Menores foi revogado com a entrada em vigor da Lei n.º
2/2007 que estabelece o Regime Tutelar Educativo dos Jovens
Infractores. Em cumprimento do disposto do Decreto-Lei n.º 65/99/M,
o Instituto de Acção Social, no âmbito do regime de protecção social,
elabora o respectivo relatório social como apoio aos tribunais.
Acresce ainda que o referido regime tem por finalidade a aplicação de
providências gerais e especiais e os respectivos procedimentos.
Portanto, em 2008, o Instituto de Acção Social continuou a rever o
regime de protecção social constante do Decreto-Lei n.º 65/99/M que
aprova o Regime Educativo e de Protecção Social de Jurisdição de
Menores, com o intuito de poder melhorar o diploma legal que visa
defender os direitos dos menores.

Feita a revisão e o estudo, bem como ouvidas as opiniões da
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, não foi verificada na
lei vigente sobre o regime de protecção social grande problema
quer em termos de conteúdo quer em termos da prática, apesar de
estar em consideração o acréscimo de um articulado relativo às
medidas de emergência que visa aumentar a protecção aos menores.
Contudo, a referida intenção pode ser satisfeita recorrendo a outros
diplomas legais pertinentes. Assim pelo exposto, o regime de
protecção social constante do Decreto-Lei n.º 65/99/M, que aprova
o Regime Educativo e de Protecção Social de Jurisdição de
Menores, tem vindo a ser aplicado até à presente data.

Seminário sobre a reforma do
Regime Tutelar Educativo dos
Jovens Infractores

Cerimónia de adesão das instituições de serviço
a favor da comunidade no âmbito do Regime
Tutelar Educativo dos Jovens Infractores
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Rapto Internacional
de Crianças

Convenção sobre os Aspectos Civis do Rapto
Internacional de Crianças
A Convenção sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de
Crianças, adiante designada por Convenção, foi concluída em 25 de
Outubro de 1980, na 14.ª Sessão da Conferência da Haia de Direito
Internacional Privado, realizada na cidade de Haia.
Em 1993, a Convenção foi estendida à região de Macau e o então
Instituto de Acção Social de Macau (IASM), actualmente Instituto de
Acção Social (IAS), foi designado como a autoridade da região de
Macau para dar cumprimento às obrigações impostas pela
Convenção. Posteriormente, em virtude da transferência de poderes
de Macau à Pátria em 20 de Dezembro de 1999, a República Popular
da China notificou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino
dos Países Baixos, na qualidade de depositário da Convenção, sobre
a continuação da aplicação na Região Administrativa Especial de
Macau (RAEM) da Convenção e a designação do IAS, como

autoridade central na RAEM. A referida notificação foi publicada
através do Aviso do Chefe do Executivo n.º 22/2001, de 7 de Março
de 2001, no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau, n.º 10.

Principais objectivos da Convenção:
 Assegurar o regresso imediato das crianças ilicitamente
transferidas para qualquer Estado Contratante ou nele
retidas indevidamente;
 Fazer respeitar nos outros Estados Contratantes o exercício
do poder paternal e os direitos de custódia e de visita
existentes num Estado Contratante;
 Assegurar a cooperação entre as autoridades centrais
dos Estados Contratantes e a execução das
respectivas medidas.

A Convenção é aplicável a:
 Crianças com idade inferior a 16 anos e com residência habitual
na RAEM ou num Estado Contratante que tenham sido
ilicitamente transferidas para qualquer Estado Contratante ou
nele retidas indevidamente, desde que os direitos de exercício do
poder paternal, de custódia e de visita dos seus pais / tutores
tenham sido violados.
O IAS, enquanto autoridade central na RAEM, irá cooperar com
as congéneres dos respectivos Estados Contratantes, a fim de
assegurar o regresso imediato das crianças ilicitamente transferidas
para qualquer Estado Contratante ou nele retidas indevidamente e /
ou apoiar os pais / tutores das crianças a exercer com eficácia o seu
direito de visita.

Debate entre os representantes de
diversos países

4.ª Conferência da Região ÁsiaPacífico da Conferência da Haia de
Direito Internacional Privado

Simpósio da Região Á sia-Pacífico realizado
nos dias 25 e 26 de Junho de 2015
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Portaria n.º 156/99/M
que aprova as Normas
Reguladoras da
Instalação e
Funcionamento de
Creches

Portaria n.º 156/99/M que aprova as Normas
Reguladoras da Instalação e Funcionamento de Creches
Através da publicação da Portaria n.° 156/99/M, o Governo da
Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) definiu
expressamente a localização, instalação e funcionamento de creches,
bem como o respectivo pessoal, por forma a assegurar que as creches
prestam serviços de qualidade, prosseguindo os objectivos para as
quais foram definidos, em prol da garantia do bem-estar das crianças
acolhidas pelas mesmas.

Além disso, atendendo às diferentes solicitações da população
de Macau quanto aos serviços de creches, durante o período
compreendido entre 2004 e 2016, o Governo da RAEM introduziu
alterações à referida Portaria, nomeadamente no que se refere ao
âmbito de aplicação dessa Portaria, localização de creches e área
útil por criança nas salas de actividades, tendo como objectivo
estabelecer normas mais claras sobre a instalação de creches e, bem
assim, assegurar que as crianças acolhidas pelas creches têm espaço
de actividades que lhes seja adequado e as instalações de creches
correspondem às actividades e necessidades de vida das crianças.

Creches
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Portaria n.º 160/99/M que aprova as Normas Reguladoras da
Instalação e Funcionamento de Lares de Crianças e Jovens
O Governo da Região Administrativa Especial de Macau elaborou
a Portaria n.º 160/99/M, na qual foi referido com clareza que são
objectivos dos lares de crianças e jovens: a) Proporcionar aos utentes
estruturas de vida tão aproximadas quanto possível da estrutura
familiar, com vista ao seu desenvolvimento físico, intelectual e moral e
à sua inserção na sociedade; b) Apoiar as famílias ou substituí-las, total
ou parcialmente, quando esgotadas todas as outras alternativas de
resposta social.

Além disso, estão definidas na portaria atrás referida as
condições básicas que regulam a instalação e o funcionamento dos
lares de crianças e jovens, designadamente, no tocante à localização
e instalação dos lares de crianças e jovens, às condições de
protecção e de segurança do equipamento, às salas e os espaços que
devem ter, bem como às respectivas condições referentes ao
funcionamento e ao pessoal, por forma a garantir que os lares de
crianças e jovens possam concretizar os seus objectivos e a
qualidade dos serviços a serem prestados, tendo em vista a
salvaguarda do bem-estar das crianças que aí residem.

Lares de crianças e jovens
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Disquete (VCD) "Testemunhos Sobre
o Retorno de Macau à Pátria"
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1 exemplar do livro
“Macau 2000”
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Cartaz, convite e autocolante
do Dia Mundial da Criança
do ano 2000
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As reflexões e expectativas acerca da
sociedade das crianças vencedoras do
Concurso de Pintura do Dia Mundial da
Criança do ano 2000

