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Comissão para os Assuntos do 
Cidadão Sénior
Supervisionar a concretização e 
execução do Plano Decenal de Acção, 
dar opiniões e apresentar propostas de 
melhorias e alterações.

Chefe do Executivo
Liderança e monitoração da 
implementação do Plano Decenal de 
Acção.

Grupo Director Interdepartamental
Planeamento geral do Plano Decenal de 
Acção e coordenação dos respectivos 
trabalhos.

Mecanismo de Protecção dos Idosos da RAEM
O Mecanismo de Protecção dos Idosos da RAEM tem como objectivo 
levar a cabo o programa das políticas de “prestação de cuidados pela 
família e manutenção dos idosos no domicílio; promoção da 
participação social e do envelhecimento activo”, procurando criar uma 
sociedade inclusiva que “promova sentimentos de segurança, de 
pertença e de valorização dos idosos” e assegurando, através da 
colaboração e partilha de responsabilidades entre indivíduos, famílias, 
comunidades, Governo e a sociedade em geral, que os idosos estejam 
totalmente protegidos e adequadamente apoiados em termos das suas 
necessidades biológicas, segurança física e mental, enquadramento 
social, dignidade pessoal e auto-realização.   

Para efeitos do referido Mecanismo, entende-se por “idosos” os 
residentes de Macau com idade igual ou superior a 65 anos, sem 
prejuízo de uma definição especialmente adoptada por determinadas 
políticas ou projectos de serviços de acordo com as circunstâncias 
concretas.

Conceitos e Princípios

Conceitos e 
princípios

Enquadramento da Política 
O enquadramento da política do mecanismo de protecção dos idosos da 
RAEM é constituído por 4 âmbitos principais, a saber: “Serviços 
médicos e de assistência social”, “Garantia dos direitos”, “Participação 
social” e “Ambiente de vida”, que contemplam no total 14 
sub-categorias.

Enquadramento 
da Política

Serviços médicos e de 
assistência social

Prevenção das doenças 
e acções de sensibilização

Tratamento médico

Reabilitação e cuidados de 
longo prazo

Transportes e deslocações

Construção e habitação

Sistema de Planeamento Geral, 
Coordenação e Implementação

Grupo Executivo Interdepartamental
Coordenação da planificação das tarefas 
concretas baseadas nas resoluções 
adoptadas pelo Grupo Director e realizar 
acções em projectos de colaboração.

Mecanismo de Monitoração, Avaliação e 
Revisão
O Mecanismo consiste na realização de uma avaliação anual no 
decurso do Plano de Acção, bem como, de uma avaliação intermédia e 
um balanço de dez anos, respectivamente, no 5.o e 10.o ano da 
implementação do mesmo. O Governo da RAEM irá ajustar e 
actualizar o enquadramento da política do Mecanismo de Protecção dos 
Idosos e o conteúdo do Plano de Acção, em consonância com as 
necessidades dos idosos e o desenvolvimento social.



Para mais pormenores, poderá ser consultada a “Página 
electrónica sobre as informações dos Serviços a Idosos da 
RAEM” (www.ageing.ias.gov.mo).

Linha informativa: 
83997705

A curto prazo (2016-2017)

Ampliar a rede de cuidados de saúde primários;

Executar as obras previstas no “Projecto de Melhoramento das 
Infra-estruturas do Sistema de Saúde” por ordem de prioridade;

Preparar a criação dos equipamentos vocacionados para a prestação de 
serviços aos idosos com demência;

Aumentar as quotas para consulta externa e exames/testes providenciados 
pelas ONGs, pelas instituições sem fins lucrativos e pelos serviços de 
especialidades médicas dos hospitais;

Criar vagas nos lares de idosos para a prestação de serviços de cuidados 
temporários e de reabilitação, etc.

A médio prazo (2018-2020)

Criar um sistema de cuidados intermédios e também enfermarias com 
serviços de reabilitação;

Implementar plenamente o mecanismo de avaliação uniformizada e de 
encaminhamento central no sistema prestador de serviços de cuidados 
continuados para idosos e criar uma plataforma de informação sobre os 
utentes colocados em lista de espera no âmbito do referido mecanismo;

Realizar estudos sobre a atribuição de subsídios aos cuidadores de idosos;

Aumentar o número de vagas nos lares de idosos e nos serviços de cuidados 
continuados na comunidade, etc.

A médio prazo (2018-2020)

Realizar estudos sobre a criação de empresas sociais para idosos;

Realizar estudos sobre a criação do programa de atribuição de incentivos 
financeiros à contratação de idosos;

Criar um regime de previdência central não obrigatório e manter o seu 
funcionamento;

Realizar um estudo sobre a viabilidade de criar um plano de hipoteca 
inversa, etc.

A médio prazo (2018-2020)

Realizar estudos sobre a criação de um mecanismo de formação e 
desenvolvimento destinado aos voluntários idosos;

Formular guias de orientação para o web design livre de barreiras, aplicáveis 
a Macau;

Criar uma base de dados dos monitores idosos;

Optimizar os ambientes e equipamentos das instituições prestadoras de 
serviços aos idosos, etc.

A médio prazo (2018-2020)

Aumentar o número de autocarros com pisos baixos;

Realizar estudos para definir as normas de exploração e gestão dos serviços 
de táxis;

Melhorar e optimizar as instalações de transporte intermodal nas paragens;

Rever regularmente a utilização do PASSE electrónico, etc.

A longo prazo (2021-2025)
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Serviços Médicos e de 
Assistência Social

Criar um “Projecto de Vida Saudável para os Idosos de Macau”;

Criar um mecanismo de informação para monitorar as doenças crónicas e 
também um sistema e uma base de dados sobre essas doenças;

Criar um sistema de gestão de casos e um regime de revisão para cuidados 
de longo prazo, etc.

Garantia dos Direitos

A curto prazo (2016-2017)

Definir uma “Lista de verificação do mainstreaming do envelhecimento”;

Realizar acções de divulgação e sensibilização sobre a legislação relativa à 
protecção dos direitos e interesses dos idosos;

Estabelecer esquemas de incentivos para homenagear empregados idosos ou 
empregadores amigos dos idosos;

Continuar a promover o respeito pelos idosos através de acções de educação 
e divulgação a nível comunitário;

Instituir o “Dia do Idoso de Macau”, etc.

A longo prazo (2021-2025)

Optimizar tanto os serviços de apoio ao emprego dos idosos como a 
respectiva legislação relevante;

Implementar plenamente o trabalho relacionado com o projecto de vida 
nas escolas de Macau;

Reforçar as diferentes medidas relativas à prevenção e tratamento, 
nomeadamente, da negligência de cuidados e dos maus-tratos dos idosos, 
etc.

Participação Social

A curto prazo (2016-2017)

Propor idosos que se notabilizaram para membros da Comissão para os 
Assuntos do Cidadão Sénior;

Criar uma norma de “Orientações para os cursos para Idosos”;

Reforçar os serviços complementares e de apoio para os idosos frágeis ou 
que vivem sozinhos na comunidade;

Criar uma plataforma de informação integrada para o serviço de assistência 
social aos idosos;

Optimizar o “Plano de financiamento para monitores idosos”, etc.

A longo prazo (2021-2025)

Incorporar o valor do ambiente social sobre “respeitar e proteger os 
idosos” no conteúdo das exigências das competências académicas básicas 
das diversas fases da educação;

Iniciar uma série de planos para promover e aprofundar o ambiente 
sócio-cultural e social conducente à solidariedade intergeracional;

Elaborar uma estratégia sobre o desenvolvimento a longo prazo das 
actividades de voluntariado dos idosos, etc.

Ambiente de Vida

A curto prazo (2016-2017)

Elaborar as “Normas para a Concepção do Design Universal e Livre de 
Barreiras em Macau”;

Realizar estudos sobre o possível aumento do número de lugares reservados 
nos transportes públicos para pessoas necessitadas;

Melhorar de modo contínuo os itinerários dos autocarros;

Optimizar e reforçar a atenção e apoio dado à vida doméstica dos idosos no 
âmbito do serviço de teleassistência;

Dar início às acções de sensibilização sobre a segurança doméstica dos idosos, 
bem como, optimizar e desenvolver o “Programa de serviços de avaliação 
global da segurança doméstica dos idosos e de melhoria do ambiente 
doméstico”, etc.

A longo prazo (2021-2025)

Aperfeiçoar os sistemas pedonais em Macau, incluindo os das novas zonas 
e dos novos aterros urbanos;

Criar um sistema de linha verde, com o metro ligeiro como “coluna 
vertebral” e os autocarros e táxis como base, e apoiado num sistema 
pedonal;

Criar um ambiente de deslocação mais amigo e seguro para os idosos, etc.


