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No dia 16 de Junho de 2020, o Grupo Director 
realizou, no Salão Lótus, sita Edifício World Trade 
Center de Macau, a sua primeira sessão plenária do 
ano, presidida pela chefe do Grupo e também 
Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao 
Ieong U, na qual estiveram presentes não só repre-
sentantes do Grupo Director, sendo também convi-
dado o representante da Autoridade Monetária de 
Macau. Durante a sessão foi apresentado o anda-
mento do trabalho pormenorizado relativo às medi-
das de longo prazo do Plano Decenal de Acção para 
os Serviços de Apoio a Idosos e introduzido o 
enquadramento do relatório de avaliação relativo a 
médio prazo, bem ainda foi feita a apresentação da 
respectiva organização do trabalho.  

*O Grupo Director é composto pelos representantes de 13 serviços públicos, nomeadamente, o Gabinete 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, o Instituto de Acção Social, a Direcção dos Serviços de 
Estatística e Censos, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, os Serviços de Saúde, a Direcção 
dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, o Instituto Cultural, o Instituto do Desporto, o 
Fundo de Segurança Social, a Academia do Cidadão Sénior do Instituto Politécnico de Macau, a Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, o Instituto de Habitação e a Direcção dos Serviços para os 
Assuntos de Tráfego.

Plano Decenal de Acção para os Serviços de 
Apoio a Idosos (2016-2025) da Região 

Administrativa Especial de Macau
Boletim Informativo N.º 6

 (Março de 2021)

Em cooperação com as organizações não-governamentais e todos os outros sectores da sociedade, o 
Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos Idosos (adiante designado por “Grupo 
Director”) tem vindo a concretizar de forma ordenada as medidas de médio prazo (2018-2020) do “Plano 
Decenal de Acção para os Serviços de Apoio a Idosos 2016 – 2025” (adiante designado por “Plano de Acção”).

Com o objectivo de os cidadãos conhecerem os trabalhos do Plano de Acção, através da publicação semestral 
do “Boletim Informativo do Plano Decenal de Acção para os Serviços de Apoio a Idosos”, o Grupo Director 
difunde, junto à população em geral, as notícias recentes sobre a implementação de medidas, procurando assim 
chamar a atenção para o envelhecimento populacional, no sentido de reunir as sinergias individuais, familiares, 
comunitárias, do Governo e ainda de toda a sociedade para deste modo se criar uma sociedade inclusiva que 
apoia os idosos a promover o seu sentimento de segurança, de pertença e de valorização.

Reunião Plenária do Grupo Director Interdepartamental do 
Mecanismo de Protecção dos Idosos

Prefácio
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Desde o lançamento do “Regime de Previdência Central não 
Obrigatório”, até Outubro de 2020, foram 239 os empregadores 
que aderiram ao plano conjunto de previdência e cerca de 60 mil 
residentes que aderiram ao plano individual de previdência.

Com o Despacho do Chefe do Executivo n.º 162/2020, o Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau(RAEM) alargou ainda mais a margem de limite máximo de rendimento e 
património para agregados familiares constituídos exclusivamente por idosos que completam 65 
anos de idade e que se candidatam a habitação social, sendo a pensão para idosos excluída no 
valor de rendimento mensal e elevando, para dobro, o valor máximo de património líquido destes 
agregados familiares, indicado no referido despacho. 

Regime de Previdência Central não Obrigatório

Balanço sobre a Execução Geral do Plano de Acção

Até ao dia 31 de Outubro de 2020, o Grupo Director executou e concluiu 141 medidas de médio prazo. 
Actualmente, o Grupo Director está a proceder aos trabalhos de avaliação de médio prazo, mediante a aval-
iação interna de diversos departamentos, a sessão de partilha sobre a avaliação de médio prazo bem como 
a recolha de opiniões junto da sociedade sobre as necessidades da sociedade, de modo a sintetizar uma 
avaliação sobre a eficiência da execução de medidas de curto e médio prazos procedendo também aos 
trabalhos detalhados sobre as medidas de longo prazo, a fim de melhor responder às necessidades dos 
idosos de Macau e ao desenvolvimento da sociedade. 

Resultado dos Trabalhos Prioritários de Janeiro a Outubro 
de 2020

Extensão do limite máximo de rendimento e património para agregados 
familiares com idosos que se candidatam a habitação social
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Por iniciativa da Escola da Dança do 
Conservatório de Macau, subordinado 
ao Instituto Cultural, foi organizada, 
uma visita de jovens estudantes do 
“Curso do Ensino Secundário” ao Asilo 
de São Francisco Xavier, para realizar 
actividade “Transmitir o amor e dar 
carinho à comunidade”, no dia 21 de 
Janeiro de 2020. Os estudantes apre-
sentaram balé, dança chinesa, dança 
ocidental e dança folcórica e outros 
programas emocionantes. Durante a 
actividade, os estudantes interagiram 
com os idosos, jogaram e distribuíam 
presentes e bênçãos. A cena foi cheia 
de risos, calorosos e animados. Foram 
24 jovens estudantes e 80 idosos 
participantes.

De acordo com o Regulamento 
Administrativo n.º 34/2020, o Gov-
erno da RAEM lançou, no dia 1 de 
Setembro de 2020, a quarta fase 
do “Programa de Desenvolvimento 
e Aperfeiçoamento Contínuo”, que 
irá desenvolver-se até 31 de 
Agosto de 2023. É implementado 
com base nos princípios orienta-
dores “Ajustamento do posiciona-
mento, regulamentação rigorosa, 
fiscalização electrónica e selecção e continuação das instituições qualificadas”, e continua a criar 
condições favoráveis ao desenvolvimento da aprendizagem ao longo da vida, , por forma a 
estimular a continuidade do aperfeiçoamento e o aumento das qualidades e competências 
individuais dos residentes, para se poderem articular com o desenvolvimento diversificado da 
economia e das indústrias, no sentido de fundar uma sociedade de aprendizagem.

Lançamento da Quarta Fase do “Programa de Desenvolvimento e 
Aperfeiçoamento Contínuo”

Interação cultural entre jovens estudantes e idosos
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Organização de alunos para participar numa exposição de intercâmbio

De modo a aumentar a conveniência dos idosos e das pessoas com deficiência, carenciados 
economicamente, quanto à obtenção de informações e melhorar as condições da utilização da 
tecnologia e do acesso à informação, o IAS lançou, no período de 1 de Julho de 2019 a 30 de Junho 
de 2020, o Plano de subsídios para a aquisição de telemóveis destinado aos idosos e pessoas com 
deficiência das famílias beneficiárias do subsídio regular. Destina-se aos idosos que completam os 
65 anos de idade e as pessoas com deficiência que completam os 18 anos de idade, ambos são 
beneficiários do subsídio regular. O referido Plano atribuiu subsídios para um total de 415 idosos e 
244 pessoas deficientes para aquisição de telemóveis. 

Plano de subsídios para a aquisição de telemóveis destinado aos idosos e 
pessoas com deficiência das famílias beneficiárias do subsídio regular

A fim de reforçar a portabilidade e facilidade do uso de Cartão de Benefícios Especiais para Idosos, 
este irá ser lançado em formato electrónico. Para a sua obtenção, basta o titular do cartão aceder à 
aplicação móvel designada não sendo necessário levar o cartão físico. Em articulação com o lança-
mento de Cartão Electrónico de Benefícios Especiais para Idosos, a quarta versão do cartão será 
lançado em simultâneo, sendo a versão anterior ainda válida para utilização.

Revisão e renovação do plano de Cartão de Benefícios Especiais para Idosos

Com o objectivo de encorajar os 
alunos idosos a terem um espírito 
positivo, assim como contribuir para 
manutenção de uma mentalidade e 
disposição saudável nos seus estudos 
perante a pandemia causada pelo 
novo tipo de coronavírus, a Academia 
do Cidadão Sénior do Instituto 
Politécnico de Macau organizou 13 
idosos alunos de excelência para 
participar na “exposição de arte 
contemporânea em pintura e caligrafia 
de artistas idosos chineses, um encon-
tro que apresenta as artes chinesas de 
pintura e caligrafia expostas em Van-
couver”, a fim de lhes permitir demon-
strar as competências adquiridas e 
aprender, mutuamente, com os idosos 
provenientes do Interior da China.
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Obra de Melhoramento da Passagem Superior para 
Peões situada na Estrada da Areia Preta

Obra de construção da travessia pedonal ao longo 
da Avenida de Guimarães na Taipa

A fim de permitir que os cidadãos (incluindo os idosos) apro-
fundem os conhecimentos sobre os direitos e interesses labo-
rais, esta Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais 
(DSAL) continuou a realizar diferentes tipos de seminários 
específicos sobre “Direitos e Interesses laborais”, tendo 
aproveitado através desses seminários apresentar aos partic-
ipantes esses mesmos direitos e interesses, para que empre-
gadores e trabalhadores compreendam e cumpram a lei, 
contribuindo assim para o desenvolvimento de uma relação 
laboral harmoniosa. Os seminários foram realizados de forma 
clara e concisa, com recurso à análise de casos, discussão interactiva e sessão de perguntas e repostas, 
sobre os diversos direitos e interesses laborais, nomeadamente, as sete alterações à “Lei das relações de 
trabalho”, Lei do “Salário mínimo para os trabalhadores”, responsabilidade por falsa contratação e aspec-
tos a ter em conta na escolha da agência de emprego, entre outros.

Seminário sobre os “Direitos e Interesses laborais”

A passagem pedonal aérea será construída ao longo da 
Avenida de Guimarães da Taipa e atravessará a Rua de Nam 
Keng, a Rua de Coimbra, a Rua de Seng Tou, a Rua de 
Bragança e a Rotunda do Estádio, fazendo a interligação à 
estação do metro ligeiro através da Avenida do Estádio e 
estendendo-se até às imediações do Parque Central da 
Taipa. Nos acessos da passagem serão instalados escadas 
ou escadas rolantes e elevadores, sendo os elevadores equi-
pados com sistemas de alerta sonoro e botões de comando 
com diferenciação táctil, com vista a criar um ambiente 
pedonal seguro e sem barreiras arquitectónicas. A obra 
divide-se em duas fases, a 1.ª fase consiste na construção de uma passagem superior entre a estação do 
metro ligeiro na Avenida do Estádio da Taipa e a Rotunda do Estádio, a obra ficou concluída e a passagem 
superior foi reaberta aos residentes. A 2.ª fase está em curso.

A “passagem superior para peões do Jardim Triangular da 
Areia Preta” situa-se na intersecção entre a Estrada Marginal 
do Hipódromo e a Estrada da Areia Preta, na Península de 
Macau, e os seus três acessos de entrada e saída locali-
zam-se em frente do Ki Kuan Bairro, do Edifício Villa Bela e do 
Edifício Novo Macau Centro. Devido ao limite do espaço, 
dever-se-á reformular a estrutura da passagem existente e 
reordenar as suas escadas em conformidade com o ambiente actual de cada acesso de entrada e saída 
da passagem, no sentido de desocupar os espaços para instalação dos elevadores, a obra está em curso.
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Esta DSAL realizou em Maio de 2020, com a 
Associação Geral de Mulheres de Macau a 6.ª 
edição do “Curso de formação para acompan-
hantes pós-parto (destinado a idosos)” que 
terminou em Junho de 2020. Este curso teve a 
duração de 50 horas e todos os 24 formandos 
ficaram aprovados. Destinou-se a pessoas com 
idade igual ou superior a 55 anos, com capaci-
dade de escrita, leitura e compreensão em 
língua chinesa, e teve como objectivo ajudar os 
idosos com vontade de trabalhar e com empre-
gabilidade na continuidade do trabalho e na 
reintegração no mercado de trabalho.

Conforme o Despacho do Chefe do Executivo n.º 23/2020, foi estabelecido o Centro de Coordenação de 
Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, no dia 21 de Janeiro de 2020, encarregado de responsabili-
dade total no planeamento, na orientação e coordenação das acções das entidades públicas e privadas, 
no âmbito da prevenção, controlo e tratamento das infecções por novo tipo de coronavírus.

Lançou-se o “Plano de fornecimento de máscaras aos residentes de Macau”, com o intuito de assegurar 
recursos de máscara necessários para aquisição dos residentes e a implementar a “participação conjun-
ta da população no combate à epidemia”. Simultaneamente, a conferência de imprensa é realizada diari-
amente com vista a divulgação de informações actualizadas à população, com transmissão em directo 
em plataformas de redes sociais.

4

“Plano de Formação Profissional Para Idosos”

Trabalhos desenvolvidos pelo Governo da RAEM sob a 
pandemia causada pelo novo tipo de coronavírus
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Face ao impacto marcante da pandemia provocada 
pelo novo tipo de coronavírus na economia da 
região e na rotina quotidiana dos residentes, o Gov-
erno da RAEM lançou uma série de medidas de 
apoio económico para aliviar a pressão manifestada 
na sociedade e nas indústrias. Foi criado o “Fundo 
específico de apoio ao combate da epidemia” no 
valor de 10 mil milhões de patacas, por forma a 
prestar o apoio aos residentes e as empresas com 
dificuldades de subsistência ou gestão de negócio 
devido à pandemia e, ao mesmo tempo, prestar 
auxílio igualmente a trabalhos de combate e 
prevenção desenvolvidos sob forma de um apoio 
financeiro mais sólido e eficiente. As iniciativas de 
apoio foram:

Atribuição adicional de vale de saúde no valor 
de 600 MOP aos residentes permanentes da 
Região Administrativa Especial de Macau;
Comparticipação das despesas domésticas em água e electricidade dos residentes de Macau por 
um período de três meses;
Atribuição adicional, por dois meses, de apoio financeiro a famílias em situação vulnerável pelo Insti-
tuto de Acção Social; 
Lançamento, em duas fases sucessivas, do cartão de consumo electrónico no valor total de 8000 MOP;
Atribuição, uma única vez, de um apoio de três meses no valor total de 15 mil MOP aos trabalhadores 
locais elegíveis que tenham apresentado a declaração de rendimentos do imposto profissional junto 
da Direcção dos Serviços de Finanças. Não se incluem no âmbito deste plano os trabalhadores 
locais a quem irá ser devolvido o valor-limite, ou seja, as 20 mil MOP do imposto profissional pago, 
previsto no plano de devolução do imposto profissional do ano 2018, bem como os trabalhadores da 
Função Pública.
Atribuição, uma única vez, de uma verba de apoio que varia entre 15 mil e 200 mil patacas aos esta-
belecimentos comerciais que preencham os requisitos, calculada com base no número de 
trabalhadores por si contratados.

É necessário apresentar obrigatoriamente o “Código de Saúde de Macau” à entrada na região ou em 
espaços designados. O Governo da RAEM ainda criou mecanismo de transferência e reconhecimento 
mútuo de código de saúde entre Macau e a Província de Guangdong, para facilitar a circulação e 
passagem de fronteira de residentes trabalhadores e estudantes.

4
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Lançamento do “Plano de formação subsidiada” pelo Governo 
da RAEM, baseado no objectivo de contribuir para entrada no 
mercado profissional dos participantes, cujo fim é o de 
pretender reduzir, de forma efectiva, as dificuldades na procu-
ra de emprego e na vida dos participantes, através da 
formação com a conjugação do emparelhamento de emprego. 

Lançamento da iniciativa de excursões locais “Vamos! 
Macau!”, com o objectivo de atenuar o impacto gerado pela 
pandemia provocada pelo novo tipo de coronavírus a Macau e 
estimular progressivamente a recuperação do sector de turis-
mo na região, em articulação com o plano de regeneração 
geral da economia.

Durante a pandemia, para além dos serviços de lares e de 
cuidados domiciliários, outros equipamentos de serviço de 
apoio a idosos subsidiados têm estado suspensos. Todavia, 
os equipamentos têm vindo a manter um contacto com os 
destinatários de serviço e seus familiares, via telefone, plata-
forma social, vídeo online, entre outras formas, bem como 
prestar o apoio necessário (tais como, compra de máscaras, 
distribuição de produtos de desinfecção). Por outro lado, 
distribuíram-se materiais contra a epidemia, entregues pelos 
doadores da sociedade, para os idosos com necessidades e 
ajudou um total de 2.433 idosos a tratar as formalidades para 
o pedido do cartão de consumo electrónico bem como ajudou 
os idosos com necessidades levantar o referido cartão. 

Página Electrónica sobre as Informações dos Serviços
para Idosos da RAEM： www.ageing.ias.gov.mo 
Aplicação para telemóvel do Posto de Informações dos 
Serviços para Idosos da RAEM:
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