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Com o objectivo de os cidadãos conhecerem os trabalhos do Plano de Acção, através da publicação 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.

O Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos Idosos (adiante designado por 
“Grupo Director”) realizou no dia 26 de Novembro de 2021, no Salão de Conferências Confúcio da 
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, a sua segunda sessão plenária 
de 2021, presidida pela coordenadora do Grupo Director e também Secretária para os Assuntos Sociais 
e Cultura, Ao Ieong U. Durante a sessão, foram apresentados os trabalhos do Plano Decenal de Acção 
para os Serviços de Apoio a Idosos em 2021 e o plano de trabalhos para 2022, o andamento dos trabalhos 
da criação dos apartamentos para idosos e o planeamento para o futuro desenvolvimento, o relatório de 
avaliação do “Regime de previdência central não obrigatório”, o conteúdo relevante do Plano de Acção 
Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento (The Madrid International Plan of Action on Ageing) e os 
respectivos assuntos sobre a 4.ª avaliação e o inquérito de avaliação. 

*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 da Universidade Politécnica de Macau,
a Direcção dos Serviços de Obras Públicas,
o Instituto de Habitação e a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.

Prefácio

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



Até ao dia 31 de Dezembro de 2021, o Grupo Director concluiu 345 medidas de curto e médio prazos, bem 
como iniciou 62 medidas de longo prazo. 

Entrou em funcionamento o Centro de Serviços 
Integrados para Idosos do Exército de Salvação “Rui Xi”, 
podendo proporcionar 49 vagas de serviços de cuidados 
nos lares e 52 vagas de serviços de cuidados diurnos. 

A partir de 7 de Julho de 2021, o “Programa de proximidade de Serviços Médicos de Especialidade” foi 
alargado ao Lar de Cuidados "Sol Nascente" da Areia Preta. O programa iniciou-se em 2018, a equipa 
de proximidade de Serviços Médicos de Especialidade do Centro Hospitalar Conde de São 
Januário(CHCSJ) presta serviços médicos nos lares dos idosos que são financiados pelo Governo da 
RAEM. Até à data, o programa, com o intuito de reforçar a cooperação e continuidade mútua entre os 

serviços médicos para idosos e os cuidados comunitários, 
optimizando os serviços médicos para os idosos de alto 
risco em lares de idosos, abrange cinco lares de idosos de 
Macau, incluindo o Complexo de Serviços de Apoio ao 
Cidadão Sénior "Pou Tai", o Asilo Vila Madalena, o Lar de 
Cuidados de Ká Hó da Federação das Associações dos 
Operários de Macau e o Complexo de Serviços de Apoio ao 
Cidadão Sénior "Retribuição" e Lar de Cuidados "Sol 
Nascente". No futuro, os Serviços de Saúde vão continuar a 
expandir a cooperação no âmbito do Programa de 
proximidade de Serviços Médicos de Especialidade com 
outros lares para que os idosos possam obter apoio médico 
conveniente.

2018�-�2020
141 medidas de médio prazo

Executadas e Concluídas 
141 medidas

2016�-�2017
204 medidas de curto prazo

Concluídas 204 medidas

2021�-�2025
100 medidas de longo prazo

Iniciadas 62 medidas

Aumento gradual de vagas de serviços 
nos lares de idosos e nos centros de 
cuidados diurnos para idosos

Alargamento do Programa de Proximidade de Serviços Médicos de 
Especialidade ao Lar de Cuidados "Sol Nascente" da Areia Preta

Balanço sobre a execução do Plano de Acção

Resultado dos trabalhos prioritários do Plano de 
Acção do segundo semestre de 2021 



Para incentivar os idosos a desenvolver as suas 
potencialidades e promover o intercâmbio artístico 
com as universidades para a terceira idade da Grande 
Baía, a Academia do Cidadão Sénior do Instituto 
Politécnico de Macau (agora “Universidade 
Politécnica de Macau”), no período de Abril a Julho e 
no período de Setembro a Dezembro de 2021, e em 
cooperação com a Jiangmen Veteran Cadre Univesity 
e a Universidade para os Cidadãos Seniores de 
Zhuhai, realizou uma exposição online intitulada 
"Elegância dos cidadãos seniores da Grande Baía”. 
Nas duas sessões de exposição, foram expostas as 
obras de mais de cem alunos seniores e foram 
recolhidas 110 obras de caligrafia chinesa, pintura 
chinesa, pintura ocidental e fotografias. Estas obras, 
diversificadas em termos de tipo e de conteúdos, 
demonstram a beleza e as características de cidades 
da Grande Baía.

Realização de exposição online de obras de arte em cooperação com as duas 
universidades da Grande Baía – "Elegância dos cidadãos seniores da Grande Baía

A Biblioteca Pública de Macau do Instituto Cultural realizou, entre Outubro e Dezembro de 2021, na 
Biblioteca da Taipa e na Biblioteca de S. Lourenço , respectivamente, duas sessões do “Curso de 
Aplicação de Dispositivos de Comunicação Móvel”, no âmbito da série de cursos de tecnologia da 
informação. O curso destina-se principalmente aos idosos e o conteúdo abrange a apresentação das 
configurações básicas e operações gerais do telemóvel ou do tablet e a aprendizagem de utilização 
de várias aplicações para telemóveis, nomeadamente, “Conta única de acesso comum aos serviços 
públicos da RAEM”, “A Minha Biblioteca”, “HyRead eBook”, “Localização dos Autocarros” e 
“Plataforma de Dados da Saúde”, com objectivo de encorajar os idosos a contactarem novos media 
e usarem serviços públicos online e recursos online. O curso atraiu um total de 152 pessoas/vezes.

Curso “e-Escola na Biblioteca”



A fim de reconhecer a contribuição dos idosos à 
sociedade e promover a cultura de respeito e amor 
pelos idosos, o Governo da RAEM definiu o nono dia 
do nono mês (Chong Yeong) como o “Dia do Idoso da 
RAEM”. Para celebrar o “Dia do Idoso”, o Governo da 
RAEM realizou, entre 13 e 31 de Outubro de 2021, a 
actividade para a concepção de mensagens com o 
tema “Dar amor aos idosos”. Através da recolha de 
mensagens, via online, conseguiu-se obter um total de 
445 mensagens do público em geral dedicadas aos 
idosos, tendo sido selecionadas algumas delas mais 
adequadas ao tema, para serem impressas nos diversos cartões para as instituições particulares 
oferecerem aos idosos. A iniciativa teve como objectivo transmitir o carinho da sociedade para com os 
idosos e criar uma atmosfera social de respeito aos idosos de toda a cidade.

A fim de divulgar e promover o conteúdo da lei à população em geral, o Instituto de Acção Social 
realizou, entre Agosto e Outubro de 2021, a Actividade de concepção de design da personagem 
temática relativa ao “Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos” e recebeu 
52 obras. A iniciativa dispôs de 11 prémios e a obra premiada será utilizada como o “embaixador” 
para divulgar o “Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos” e desenvolver 
de forma contínua, as acções de promoção da lei na comunidade, a fim de proteger ainda mais os 
direitos e interesses dos idosos. 

Actividade de concepção de design da personagem temática relativa ao 
“Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos”

Actividade para a concepção de mensagens com o tema “Dar amor aos idosos”



O regime de previdência central não obrigatório está intimamente relacionado com a vida de 
aposentação dos residentes. O Fundo de Segurança Social concluiu, dentro do prazo previsto na 
lei, o relatório de avaliação da execução da lei, e realizou uma conferência de imprensa em 29 de 
Outubro de 2021 para publicar os pormenores do mesmo. O relatório indica que foram obtidos 
alguns resultados positivos ao longo dos últimos três anos da implementação (2018 - 2020), o 
regime já disporia de condições favoráveis para se tornar no regime obrigatório, contudo, com o 
surgimento da epidemia de pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, a economia de 
Macau foi afectada, assim, foi sugerido fixar um período de observação de 3 anos, de 2021 a 2023, 
ponderando prudentemente, conforme a recuperação da economia, a promoção de andamento do 
regime de previdência central obrigatório.

No final do referido programa, foram aprovados dois 
projectos de empresas sociais, tendo um deles 
entrado em funcionamento no final de 2021 e outro 
então em fase de preparação mas que se encontra 
em funcionamento desde o primeiro trimestre de 
2022. Estes dois projectos de empresas sociais são 
serviços de refeições que proporcionam um total de 
16 postos de trabalho, a tempo inteiro e 6 a tempo 
parcial, para os idosos. 

Programa de apoio financeiro para a promoção do 
emprego dos idosos através de empresas sociais

Conferência de imprensa sobre o relatório de avaliação do 
“Regime de previdência central não obrigatório



Estabeleceu-se a zona de exposição sobre Apartamentos para Idosos no 3.º andar da Habitação Social 
de Mong-Há, 2.ª fase. Através de fracções modelo, painéis expositores, áreas expositivas, vídeos, entre 
outros, são apresentados os apartamentos para idosos e as instalações complementares nas 
redondezas, por forma a aumentar o conhecimento da população em geral e das pessoas seniores em 
particular quanto aos apartamentos para idosos, bem como recolher as opiniões para aperfeiçoar o 
projecto de apartamentos para idosos. A zona de exposição em causa esteve aberta, desde o dia 13 de 
Julho de 2021 e até ao dia 31 de Dezembro de 2022, tendo-se registado cerca de 12.100 visitantes. 

Terminou-se a empreitada de 
construção da habitação social de 
Mong Há – fase 2 e de reconstrução 
do Pavilhão Desportivo de Mong Há. A 
paragem “Mong-Há/Terminal”, no qual 
se encontra integrada, entrou em 
funcionamento em Outubro de 2021, 
dispondo de equipamentos de fila e 
assentos de prioridade para indivíduos 
com necessidades especiais.

Continuar a instalar assentos, abrigos de paragens de autocarros e 
equipamentos de fila nas novas paragens de autocarros com condições, 
nomeadamente a instalação de assentos de prioridade para idosos e 
indivíduos com necessidades especiais

Criação da zona de exposição sobre Apartamentos para Idosos



O Instituto de Acção Social, os Serviços de Saúde e o Hospital Kiang Wu cooperaram, de forma 
estreita, na deslocação aos lares de idosos para a vacinação contra a Covid-19, de uma forma 
colectiva, destinados aos utentes de lares que pretendiam vacinar-se. Até ao dia 6 de Abril de 
2022, registou-se a vacinação de 80% de utentes, em 24 lares de idosos de Macau.

Organização do serviço de proximidade de 
inoculação de vacina contra a Covid-19 

O Instituto de Acção Social, em cooperação com os Serviços de Saúde, realizou workshops e 
palestras sobre a vacina contra a Covid-19, a fim de reforçar o conhecimento dos 
trabalhadores, em relação à importância da vacina, e ajudá-los a transmitir as informações 
correctas sobre a vacina aos utentes de serviços. 

Realização de workshops e palestras sobre a vacina contra a Covid-19

Promoção activa da vacinação contra a Covid-19 dos idosos



O Instituto de Acção Social, em cooperação com os Serviços de Saúde e as associações particulares, 
proporcionou informações correctas aos idosos e estes, após a avaliação dos profissionais de saúde, 
foram vacinados no local. Até ao dia 31 de Março de 2022, realizou-se um total de 17 palestras e 
registaram-se cerca de 1.400 idosos participantes, sendo cerca de 600 vacinados no local. 

Actividade de promoção comunitária para a vacinação contra a Covid-19 dos idosos

O Instituto de Acção Social coordenou mais de 200 
equipamentos sociais para organizar milhares de 
trabalhadores e voluntários para participar 
activamente nessa acção de “chamada a cada 
idoso para o encorajamento da vacinação”. Através 
de telefonemas ou de envio das mensagens, entre 
outras formas, contactaram-se, mais de 90.000 
pessoas/vezes, incluindo 
idosos ou seus familiares/ 
cuidadores, a fim de lhes 
encorajar a vacinação dos 
idosos, com a maior 
brevidade possível. 

Acção de “chamada a cada idoso para o encorajamento da vacinação”
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