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Situação Actual da Política para as Crianças da 

Região Administrativa Especial de Macau 

 

Nos termos do n.º 3 do Artigo 38.º de Lei Básica da Região Administrativa Especial 

de Macau, "Os menores, os idosos e os deficientes gozam do amparo e protecção da 

Região Administrativa Especial de Macau.", é assegurado os direitos das crianças. 

Para além da « Lei Básica», a RAEM também protege e atribui importância aos 

direitos da criança através de leis ou medidas relevantes, nomeadamente «Código de 

Procedimento Administrativo de Macau», «Código Civil de Macau», «Código de 

Procedimento Administrativo de Macau», «Código de Processo Penal», «Lei de Bases 

da Política Familiar», «Lei de Bases do Sistema Educativo Não Superior», «Lei das 

Relações de Trabalho», «Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica», 

«Combate ao Crime de Tráfico de Pessoas», «Regula o Regime de Vacinação», 

«Regime Educativo e de Protecção Social de Jurisdição de Menores, revogando o 

Estatuto de Assistência Jurisdicional aos Menores do Ultramar», «Regime do 

Subsídio a Atribuir a Indivíduos e a Agregados Familiares em Situação de Carência 

Económica», «Regime de Reconhecimento e Perda do Estatuto de Refugiado», 

«Regime de Prevenção e Controlo do Tabagismo», «Aprova o Regime de Execução 

das Medidas Privativas da Liberdade», «Regula a Interrupção Voluntária da 

Gravidez», «Procedimento Relativo à Notificação de Pedido no Âmbito da 

Cooperação Judiciária», entre outros. (vide o Apêndice 1). 

 

Além disso, os direitos das crianças da RAEM também são protegidos por cerca de 30 

convenções internacionais relevantes que se aplicam na RAEM, nomeadamente 

«Convenção sobre os Direitos da Criança», «Protocolo Facultativo à Convenção sobre 

os Direitos da Criança Relativo à Venda de Crianças, à Prostituição Infantil e à 

Pornografia Infantil», «Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da 

Criança relativo à Participação de Crianças em Conflitos Armados», «Convenção 

relativa à Protecção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adopção 

Internacional», «Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos», «Convenção 

sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças», Concluída na Haia, 

«Convenção da Organização Internacional do Trabalho, relativa à Idade Mínima de 

Admissão ao Emprego», «Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais 

e Culturais», «Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência», 

«Convenção sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças», 

«Convenção relativa à Escravatura», «Convenção da Organização Internacional do 

Trabalho, sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório», entre outros. (vide o Apêndice 

1). 
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Com o objectivo de dar maior importância aos direitos e interesses das crianças, o 

Governo da RAEM criou o «Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças», 

(doravante designado por Conselho), para apoiar o Governo da RAEM na elaboração 

e promoção das políticas relativas às mulheres e crianças, defender as oportunidades, 

os direitos e a dignidade devidos às mulheres e crianças. O Conselho criou o «Grupo 

especializado para o acompanhamento dos direitos e interesses das crianças». Tem 

constantemente acompanhado e promovido políticas, medidas, criado planos e 

políticas e recolha, periodicamente, de opiniões e sugestões dos organismos 

competentes. 

 

Nos termos da «Convenção sobre os Direitos da Criança», a criança é todo o ser 

humano menor de 18 anos. Todos os serviços públicos do Governo da RAEM que 

envolvem os assuntos das crianças, devem implementar as respectivas medidas para 

garantir os direitos da criança, tais como saúde, educação, sobrevivência e 

desenvolvimento, e empenhar-se na promoção da sociedade amigável e ideal para as 

crianças. 

 

O presente texto tem como referência as cincos áreas do quadro geral de «Linhas 

Gerais do Desenvolvimento de Crianças na China (2011-2020)» e a área referente ao 

direito de participação das crianças estabelecido na «Convenção sobre os Direitos da 

Criança», a qual foi dada especial ênfase pelo Governo da RAEM. Nesta 

conformidade, o presente texto inclui seis áreas, nomeadamente, Criança e Saúde, 

Criança e Desenvolvimento da Educação, Criança e Bem-estar, Criança e Ambiente 

Social, Criança e Proteção, e Criança e Participação Civil. Segue-se a análise das seis 

áreas da política actual e a repectiva execução pelo Governo da RAEM. 
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I. Criança e Saúde 

O Governo de Macau estabeleceu a estratégia política de "Tratamento Eficaz Onde se 

Privilegia a Prevenção", através da implementação de um sistema melhor e completo 

de saúde, proporcionando serviços médicos apropriados à população. Com base na 

política de assistência médica gratuita, os Serviços de Saúde disponibilizam uma série 

de planos médicos à mulher grávida e ao feto, incluindo serviços gratuitos de 

tratamento médico geral e cuidados personalizados, assim como serviço de parto com 

internamento hospitalar, podendo as crianças e os alunos dos ensinos primário e 

secundário obter serviços médicos gratuitos.  

1. Assistência médica gratuita 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 24/86/M «Regulamenta o acesso da 

população do território de Macau aos cuidados de saúde», o Governo da RAEM 

proporciona o acesso gratuito a todos os cidadãos de Macau quanto aos cuidados de 

saúde prestados nos centros de saúde. Além disso, as crianças, os estudantes do ensino 

primário e secundário, as mulheres grávidas, os deficientes, e os pacientes portadores 

de doenças especiais têm sido abrangidos no quadro do tratamento médico gratuito e 

personalizado. 

 

No sistema da assistência médica gratuita, a taxa de mortalidade neonatal1 e materna2 

é extremamente baixa (nota: duas mortes maternas em 2019, a taxa de mortalidade 

materna nesse ano foi de 0; a taxa de mortalidade neonatal foi de 1.5（0.15%）). 

2. Diagnóstico das mulheres grávidas e dos fetos 

Os Centros de Saúde e o hospital público disponibilizam exames pré-natal, pós-parto, 

ecografia, incluindo exames regulares, após confirmada a gravidez normal (um exame 

a cada 4 semanas antes de 28 semanas do período de gestação, um exame a cada 2 

semanas entre as 29 e as 35 semanas, e um exame semanal após as 36 semanas), tendo 

                                                      
1 A taxa de mortalidade neonatal - em número de óbitos de crianças com menos de um ano, a cada 
mil nados-vivos.  
http://www.ssm.gov.mo/statistic/2018/pdf/2018%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%B9%B4%E5%88%8A
%20%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0%20%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%B5%B1%E8%A8%88.p
df 
2 A taxa de mortalidade materna - número de óbitos de mulheres grávidas, a cada 100 mil 
nados-vivos. 
http://www.ssm.gov.mo/statistic/2018/pdf/2018%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%B9%B4%E5%88%8A
%20%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0%20%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%B5%B1%E8%A8%88.p
df 
 

http://www.ssm.gov.mo/statistic/2018/pdf/2018%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%B9%B4%E5%88%8A%20%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0%20%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%B5%B1%E8%A8%88.pdf
http://www.ssm.gov.mo/statistic/2018/pdf/2018%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%B9%B4%E5%88%8A%20%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0%20%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%B5%B1%E8%A8%88.pdf
http://www.ssm.gov.mo/statistic/2018/pdf/2018%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%B9%B4%E5%88%8A%20%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0%20%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%B5%B1%E8%A8%88.pdf
http://www.ssm.gov.mo/statistic/2018/pdf/2018%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%B9%B4%E5%88%8A%20%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0%20%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%B5%B1%E8%A8%88.pdf
http://www.ssm.gov.mo/statistic/2018/pdf/2018%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%B9%B4%E5%88%8A%20%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0%20%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%B5%B1%E8%A8%88.pdf
http://www.ssm.gov.mo/statistic/2018/pdf/2018%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%B9%B4%E5%88%8A%20%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0%20%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%B5%B1%E8%A8%88.pdf
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adicionado o teste dos estreptococos do grupo B para a mulher grávida, optimizando 

assim integralmente o serviço do exame pré-natal. É igualmente facultado o exame de 

sangue e ultrassonografia do feto, reforçando assim o diagnóstico precoce do 

Síndrome de Dawn ou Deformação estrutural congênita. 

 

De acordo com o Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura Nº 

52/2018, os/as trabalhadores/as não-residentes de Macau, em caso do rendimento seja 

igual ou inferior ao índice mínimo de subsistência da família monoparental, o 

Instituto de Acção Social poderá emitir atestado de situação económica para os 

Serviços de Saúde ponderarem a redução do valor relativo aos serviços 

extraordinários de obstetrícia assim como ao parto e à gravidez das trabalhadoras 

não-residentes, de forma a aliviar as despesas resultantes da gravidez.  

3. Exame de saúde do recém-nascido 

A partir da cooperação, em 2003, com o Instituto de Pesquisa Pediátrica de Xangai 

sobre o programa de triagem de doenças genéticas para recém-nascidos, os Serviços 

de Saúde tem vindo a proporcionar vários programas de triagem, tais como 

hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hiperplasia adrenal congênita, deficiência 

em Glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) e, em 2007, começou a implementar o 

plano de acompanhamento de recém-nascidos de alto risco infectados com hepatite B, 

o serviço de rastreio auditivo desde Junho de 2015, tendo os programas de triagem 

aumentado para 14 desde Junho de 2019. 

4. O programa de vacinação 

Os Serviços de Saúde criaram o Centro de Prevenção e Controlo da Doença, em 

Outubro de 2001, responsável pelo trabalho de prevenção e controlo de doenças 

transmissíveis e pelo planeamento do "Programa de Vacinação". Após a epidemia de 

SARS, em 2003, os Serviços de Saúde intensificaram a promoção do "plano de 

vacinação gratuita contra gripe sazonal"; todos as crianças, estudantes dos ensinos 

primário e secundário foram integrados no plano de vacinação gratuita em 2009. Nos 

termos do Regulamento Administrativo n.º 16/2008 «Regula o regime de vacinação» 

e Despacho do Chefe do Executivo n.º 210/2018, há 9 vacinas do Programa de 

Vacinação que podem prevenir 13 doenças transmissíveis. O nível de vacinação em 

Macau tem alcançado os padrões da Organização Mundial da Saúde e, 2019, a taxa de 

cobertura das vacinas contra doenças infecciosas atingiu mais de 95%. 

 

A vacina contra o papiloma vírus humano (vulgarmente conhecida como vacina 

contra o cancro do colo do útero, HPV), foi integrada no Programa de Vacinação, com 

o intuito de diminuir a taxa de incidência do cancro do colo do útero na RAEM, 
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estando os Serviços de Saúde a programar a administração gratuita da vacina contra o 

papiloma vírus humano às residentes de Macau que satisfaçam os requisitos. O Grupo 

alvo desta vacinação são as alunas de 6º ano da escola primária (entre os 10 e os 14 

anos de idade), o qual será administrada a vacina contra o cancro do colo do 

útero-HPV, de forma colectiva e gratuita, para as alunas qualificadas. Até finais de 

2019, a taxa de cobertura da vacina contra o cancro do colo do útero-HPV para as 

meninas dos 10 aos 14 anos de idade foi superior a 90%. 

5. Promoção da Amamentação 

O Governo de Macau presta grande atenção à promoção da amamentação, tendo 

tomado medidas como o reforço da promoção de informações sobre a amamentação, 

o fornecimento da orientação apropriada da amamentação e da educação clínica, a 

criação do prémio para as mães que continuam a amamentar, o fomento do plano 

convencional do "Local amigável à amamentação" e a elaboração das «Instruções dos 

Critérios para a Instalação e Gestão de Salas de Amamentação»". Simultaneamente, 

Direcção dos Serviços da Administração e Função Pública emitiu o Ofício Circular 

Nº1703030004/DDFO-DFO – sobre as «Instruções dos Critérios para a Instalação e 

Gestão de Salas de Amamentação», que estimula as entidades a estabelecer sala de 

amamentação conforma com as directrizes quando os novos escritórios ou instalações 

de serviços forem construídos, e elaborou o «Manual de Cuidado das Trabalhadoras 

dos Serviços Públicos», que faculta as informações sobre as políticas de benefícios e 

protecção às mães trabalhadoras da Administração Pública, para que possam fazer o 

arranjo apropriado no trabalho). 

 

Relativamente ao estabelecimento de salas da amamentação, os Serviços de Saúde 

têm cooperado activamente com as associações e feito a promoção nos outros órgãos 

do Governo e nas empresas privadas. Até finais de dezembro de 2019, havia 232 salas 

de amamentação nos serviços governamentais, 67 em empresas do sector privado, o 

correspondente a um total de 299.  

II. Criança e Desenvolvimento da Educação 

O conceito do "desenvolvimento" na «Convenção sobre os Direitos da Criança» 

consiste no "desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social", e inclui 

igualmente a "preparação antecipada para o desenvolvimento da vida individual na 

sociedade livre". Por isso, a execução do direito do desenvolvimento educativo das 

crianças deve abranger o direito à saúde, a nutrição adequada para uma educação 

regular, o divertimento nos tempos livres e nas actividades culturais etc. Com base no 

princípio de igualdade de ambos os géneros, Macau implementou a escolaridade 
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obrigatória e a educação gratuita de 15 anos, tendo tomado uma série de medidas no 

desenvolvimento educativo. 

1. Escolaridade obrigatória 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 42/99/M, escolaridade obrigatória é a que é aplicada 

obrigatória e universalmente aos menores entre os 5 e os 15 anos de idade, que 

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. O Governo e os ó rgãos educativos têm 

responsabilidades de assegurar a conclusão do ensino obrigatório dos menores 

abrangidos pelo presente diploma. 

2. Escolaridade gratuita 

O enquadramento legal do sistema de ensino não-superior foi instituído de acordo 

com a Lei Nº9/2006 «Lei de Bases do Sistema Educativo Não Superior». Nesse 

quadro legal trata como da responsabilidade do Governo o direito à educação 

indiscriminada e a oportunidade justa para o educando, quando na admissão e no 

sucesso da aprendizagem, assim como na confirmação dos princípios gerais do 

sistema educativo. A Educação gratuita iniciou-se no ano letivo de 2007/2008 e 

estendeu-se a todos os 15 anos de educação regular, que compreendem três anos do 

ensino infantil, seis anos do ensino primário, três anos do ensino geral e três anos de 

ensino complementar 

 

O Governo atribui subsídios para propinas aos alunos portadores do bilhete de 

identidade de residente da RAEM, desde que não sejam beneficiários da escolaridade 

gratuita e que se encontrem a frequentar os cursos de educação regular nas escolas 

particulares. A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude atribui o subsídio em 

duas prestações e em dois semestres, através da escola onde o aluno frequenta, com 

base nas informações registadas dos alunos.  

3. Ensino especial  

Macau publicou as leis do sistema educativo no ano de 1991 e confirmou a educação 

especial como parte integrante do sistema educativo de Macau, expôs a finalidade da 

educação especial, classificou posteriormente o tipo de pessoas com necessidade de 

educação especial e aprovou o sistema educativo da educação especial pelo 

Decreto-lei Nº33/96/M, em 1996. O Governo da RAEM promulgou a Lei n.º 9/2006 

«Lei de Bases do Sistema Educativo Não Superior» em 2006, que veio estabelecer 

que o ensino especial visa proporcionar aos educandos com necessidades educativas 
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especiais a oportunidade de acesso a uma educação adaptada ao seu desenvolvimento 

físico e psicológico, a fim de apoiar a sua integração social, o desenvolvimento das 

suas potencialidades, a compensação das suas limitações e a sua integração na vida 

activa. 

 

O âmbito dos trabalhos do ensino especial divide-se em duas fases: serviço directo e 

indirecto aos alunos. O trabalho do serviço directo incluem a orientação aos alunos do 

grupo especial, a apreciação, os serviços terapêuticos e a recomendação de inscrições 

e o respectivo local; o trabalho do serviço indirecto incluem o fornecimento de apoio 

técnico-profissional aos trabalhos da educação especial, apoio financeiro e a 

coordenação das escolas particulares de educação especial e outras instituições que 

prestam serviços, assim como a formulação de propostas sobre o desenvolvimento da 

educação especial de Macau, a formação dos professores para a educação especial e a 

divulgação dos trabalhos de educação especial. 

4. Ensino Integrado 

O objectivo do ensino integral é possibilitar a convivência e a aprendizagem entre os 

alunos com necessidades de educação especial com outros alunos, num ambiente 

escolar normal, fazer-lhes participar, juntos, em diferentes actividades, mostrar as 

suas potencialidades, e juntos chegar a uma visão da escola integrada. Macau 

começou a educação integral nas escolas públicas no ano de 1991 e publicou, em 

2006, a «Lei de Bases do Sistema Educativo Não Superior» para promover o ensino 

integrado às escolas particulares, investiu imensos recursos para incentivar a educação 

integral, impôs a obrigatoriedade da frequência de cursos de formação aos professores 

de alunos da educação integral, incluiu "Formação educativa de alunos integrados" e 

"formação de professores de recurso" no conteúdo do curso e estabeleceu, 

adicionalmente, o "Plano de financiamento às escolas da formação da educação 

integrada" no ano lectivo 2018/2019. 

5. Saúde de Criança 

A DSEJ tem organizado, anualmente, diversas actividades e competições escolares 

desportivas, culturais, tecnológica e olimpíadas de matemática, selecionando os 

representantes das escolas para participarem em competições a nível nacional e 

internacional. Por outro lado, os Centros de Juventude, subordinados à DSEJ, com o 

seu sentido de serviços de desenvolvimento colectivo, educação divertida, educação 

artística e desenvolvimento de saúde, continua a organizar actividades que ajudam o 

crescimento e o desenvolvimento das crianças, presta serviços de aconselhamento e 

formação de voluntários, bem como continua a proporcionar mais exposições e 

espaços para realizar expectáculos às crianças e jovens no Pavilhão de Exposição e 
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Espectáculos Artísticos para Jovens da DSEJ. 

(1) Desporto Escolar 

A DSEJ presta muita atenção à aprendizagem e ao desenvolvimento físico e mental 

dos alunos, para que os alunos possam aliviar o stress causado pela aprendizagem e, 

em simultâneo, as escolas possam organizar melhor as actividades didáticas que são 

apropriadas para cada fase de crescimento físico e mental dos alunos. Nos termos do 

regulamento administrativo Nº 15/2014 «Quadro da Organização Curricular da 

Educação Regular do Regime Escolar Local», as escolas asseguram aos alunos um 

tempo dedicado à prática desportiva, não inferior a 150 minutos por semana, por 

forma a ensinar-lhes uma melhor maneira de descanso e de hábito de exercício, 

impulsando assim o crescimento saudável e alegre dos alunos. 

(2) Actividades de férias 

Para incentivar os jovens a aproveitarem de forma saudável os tempos livres durante 

as férias de Verão, a DSEJ coopera com Instituto do Desporto na organização de 

actividades desportivas, de cultura e da arte, entre os meses de Julho e Agosto de cada 

ano, para as crianças e jovens de Macau.  

6. Saúde Escolar 

Para promover a ideia de refeição saudável e o hábito da refeição equilibrada aos 

alunos, o Governo da RAEM faz a promoção da refeição saudável nas escolas, 

fomenta o "Programa de Sensibilização do Bar Saudável", a actividade da "Festa da 

Fruta", o "Plano do Leite e Leite de Soja" e apresenta também o "Programa de Escola 

Promotora da Saúde". 

(1) Programa do "Bar Saudável" 

Desde do ano lectivo de 2008/2009 que os Serviços de Saúde e a DSEJ promovem, 

em conjunto, o plano de "Sensibilização do Bar Saudável", no qual se fomenta a 

optimização do ambiente da refeição bem como a comida que se vende nas cantinas 

das escolas, tornando assim o Bar como um local educativo de promoção da refeição 

saudável nas escolas. 

(2) Festa de Fruta  

Desde o ano lectivo de 2007/2008 que a DSEJ e a Fundação de Macau organizam a 
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actividade da “Festa da Fruta”, na qual ajudam o estabelecimento do conceito da 

refeição saudável dos alunos, fomentam o hábito de comer fruta, estimulam a ideia de 

“Duas Porções de Fruta e Três de Vegetais”, para melhorar a saúde física e prevenir 

doenças. 

(3) Plano do Leite e do Leite de Soja 

Para cultivar os hábitos alimentares saudáveis desde tenra idade, a DSEJ implementou 

o "Plano do Leite e do Leite de Soja", oferecendo, gratuitamente, leite meio gordo e 

leite de soja com baixo teor de açúcar aos alunos do ensino infantil e primário que 

participam do referido programa durante os dias de aulas, de forma a favorecer o 

crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos. 

(4) Projecto da Escola Promotora de Saúde 

A DSEJ tem vindo a promover planos diversos de promoção da saúde escolar nos 

últimos anos e, para o melhor conhecimento das escolas e dos professores sobre os 

respectivos planos, instituiu a "Plataforma das Orientações de Educação para a Saúde 

dos Alunos", uma plataforma informativa de apoio aos professores, pais e alunos 

sobre o desenvolvimento da situação de saúde. O serviço de apoio inclui o Plano 

"Viver em movimento 1, 2, 3", a actividade de "Protecção dos olhos e dentes no meio 

escolar", o "Kit para a saúde infantil e juvenil", o Plano de Incentivo "Escola 

Dinâmica", bem como presta as respectivas informações de saúde às escolas e, em 

conjunto, promovem a saúde escolar. 

III. Criança e Bem-estar 

No sentido de garantir que as crianças gozem de uma protecção e de uma atenção 

especiais, o Governo da RAEM proporciona vários benefícios e bem-estar. As 

crianças têm direito de ser protegidos de quaisquer tipos de maus tratos, de 

negligência nos cuidados e de exploração. Devem ser protegidas, a todo o custo, em 

situações de conflito armado ou em caso de processo legal. 

1. Creches 

Para responder à situação social e à necessidade de cuidados à família, o Governo da 

RAEM tem vindo a investir em recursos, pelo que o Instituto de Acção Social coopera 

de forma estreita com as instituições particulares para estabelecer creches, por forma a 

ajudar os encarregados de educação que precisam de trabalhar durante o dia ou não 
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podem cuidar dos filhos, assegurando assim que as crianças possam ser cuidadas num 

ambiente adequado para além do da sua família. O serviço de creches inclui serviço 

em regime do dia inteiro e de meio dia (manhã e tarde), serviços de cuidados infantis 

urgentes/ temporários, serviços de cuidados infantis durante os feriados, serviço 

prolongado de cuidados infantis, entre outros.  

 

Com vista a melhorar e aperfeiçoar o ambiente de creches, em 2017 o Governo da 

RAEM elaborou o "Plano de desenvolvimento dos serviços de creches da Região 

Administrativa Especial de Macau para os anos de 2018 a 2022", como Plano de 

Acção para desenvolver as creches durante o período de 5 anos. O Plano tem como 

principais objectivos assegurar uma oferta adequada e uma distribuição racional das 

vagas das creches, melhorar de modo contínuo a qualidade dos serviços de creche, 

desenvolver novos modelos de serviços de creches e outras medidas de apoio aos 

cuidados infantis. 

Desde o início da implementação do "Plano de desenvolvimento dos serviços de 

creches da Região Administrativa Especial de Macau para os anos de 2018 a 2022", 

de 2018 até ao presente, alguns dos objectivos principais foram alcançados, 

nomeadamente:  

 

 Assegurar a oferta apropriada e a distribuição racional das vagas de admissão de 

crianças em creches: o número de vagas das creches em Macau é de cerca de 

11,000, o correspondente a 55% da população infantil com idade inferior a 3 

anos. As creches subsidiadas vão basear-se nas medidas do sistema da admissão 

prioritária para as famílias em situação vulnerável, da garantia da necessidade da 

admissão para as crianças de 2 anos, do ajustamento flexível da proporção das 

aulas do dia inteiro e de meio-dia, para crianças e famílias com diferentes 

necessidades poderem ter acesso a serviços apropriados. 

 Elevar de modo contínuo a qualidade dos serviços de creches: o Governo da 

RAEM instituiu o sistema de avaliação dos serviços das creches, incentivou o 

trabalho da realização da auto-avaliação anual nas creches subsidiadas, começou 

também o trabalho da avaliação por terceiros. O Governo incumbiu as 

instituições académicas de realizar a investigação sobre a qualidade das creches, 

optimiza continuamente o nível do serviço das creches; unificou o calendário do 

recrutamento das creches subsidiadas e introduziu o sistema de inscrição, com 

vista a libertar as vagas sorteadas pela mesma criança, reduzindo assim o tempo 

da espera dos pais. 

 Promover novos modelos dos serviços de creches e outras medidas de apoio à 

prestação de cuidados infantis: foi construído o primeiro Centro Familiar na 

RAEM, iniciou-se o primeiro plano do serviço da creche integral, para apoiar e 
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coadjuvar a família a prestar cuidados adequados às crianças de acordo com a 

necessidade do desenvolvimento de crescimento das crianças. 

2. Apoio Económico 

O Regulamento Administrativo n.º 6/2007 «Regime do subsídio a atribuir a 

indivíduos e a agregados familiares em situação de carência económica» e o 

Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 18/2003 «Regulamento 

Especial para as Famílias em Situação Vulnerável» determinam que o Instituto de 

Acção Social preste apoio especial à indivíduos ou agregados familiares em situação 

de carência económica, em especial aos três tipos de famílias em situação vulnerável, 

designadamente famílias monoparentais, pessoas com deficiência e doentes crónicos 

de modo a ajudar-lhes a ultrapassar o período de maior dificuldades. 

 

Todas as famílias monoparentais que tenham um rendimento mensal inferior ao risco 

social estipulado pelo IAS, podem pedir ao IAS apoio especial para actividades de 

aprendizagem para os filhos que frequentem o jardim de infância, a escola primária, o 

ensino secundário ou o ensino superior. O referido apoio é atribuído mensalmente, 

sendo o montante determinado em 200 patacas, 400 patacas e 600 patacas para quem 

frequente o jardim de infância ou a escola primária, o ensino secundário e o ensino 

superior respectivamente. Considerando que as dificuldades com que se deparam as 

famílias constituídas por avós e netos são análogas às das famílias monoparentais, os 

indivíduos que se encontrem ao cuidado das mesmas e a frequentar a escola podem 

beneficiar do referido apoio.   

3. Apoio de propinas, subsídios de alimentação e de aquisição de 

material escolar 

O Governo da RAEM implementa a escolaridade gratuita de 15 anos ou atribui 

subsídio de propinas aos alunos que não têm educação gratuita e subsídio para 

aquisição de manuais escolares aos alunos em Macau. 

 

Nos termos do Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 

134/2010 que aprova o «Regulamento para a concessão de subsídios para o 

pagamento de propinas, de alimentação e de aquisição de material escolar», o 

Governo de RAEM atribui subsídio aos alunos com dificuldades económicas através 

do Fundo de Acção Social Escolar da DSEJ, a fim de garantir que a oportunidade 

educativa dos alunos não seja afetada por motivo de dificuldades financeiras. 

Portanto, as famílias que tenham dificuldades financeiras para pagar os estudos dos 

filhos podem pedir assistência de propinas e subsídio para aquisição de material 

escolar. O pedido do subsídio de refeição é para apoiar os alunos provenientes de 
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famílias com dificuldades financeiras a obter refeição saudável e equilibrada, para 

assegurar o crescimento saudável dos alunos. 

 

Conforme a atribuição gradual, por Macau, de subsídio de propinas aos residentes de 

Macau, que frequentam estabelecimentos de ensino infantil, primário e secundário na 

província de Guangdong e no âmbito do Acordo-Quadro de Cooperação 

Guangdong-Macau, a DSEJ lançou, pela primeira vez, no ano lectivo de 2012/2013 e 

sob a forma de projecto-piloto, o subsídio de propinas aos alunos de Macau que 

frequentam o ensino secundário complementar nas escolas regulares ou nas escolas 

intermédias profissionais, ambos a tempo inteiro, das cidades de Zhuhai e Zhongshan, 

sendo o âmbito do subsídio estendido, no ano lectivo de 2016/2017, para os alunos de 

Macau que frequentam o ensino não superior nas 21 cidades de Guangdong. 

4. Centro de tratamento precoce 

O Governo de Macau empenha-se em incentivar e optimizar o serviço de tratamento 

precoce para crianças, de forma a alcançar o objectivo “para a detecção, avaliação, 

diagnóstico e tratamento precoce”. Com a coordenação da Secretaria para os Assuntos 

Sociais e Cultura, dos Serviços de Saúde, do Instituto de Acção Social e da DSEJ 

estabeleceram-se, em Junho de 2016, o Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica e o 

Centro de Reabilitação Pediátrica, por forma a prestar serviços de “one stop”, serviços 

de avaliação do desenvolvimento e tratamento interdepartamental e interdisciplinar às 

crianças da RAEM, suspeitas de serem portadoras de transtornos no desenvolvimento 

até aos 6 anos de idade.  

5. Estudantes transfronteiriços   

Para evitar que os estudantes transfronteiriços cheguem tarde à escola, devido a 

espera na passagem do controlo migratório, desde o dia 1 de Setembro de 2010, a 

CPSP estabeleceu “Passagens Exclusivas para Estudantes com idade igual ou inferior 

a 11 anos”, o que permite aos estudantes desse grupo etário e trajados com o uniforme 

da escola ou munidos do cartão de estudantes emitido por Macau possam ser 

acompanhados por um adulto na passagem da fronteira. A partir de 30 de Setembro de 

2019 a idade baixou de 11 para 7 anos. 

6. Programa de benefícios das tarifas para alunos 

Com o fim de incentivar o público a utilizar os serviços de autocarros, a Direcção dos 

Serviços para os Assuntos de Tráfego, desde o ano de 2011, tem vindo a promover o 

"Programa de Benefícios das Tarifas para Estudantes" que, através de cartões 

eletrónicos pré-pagos, concede descontos nas tarifas quer para os alunos que 
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frequentam a escola em Macau quer para os residentes de Macau que estudam fora de 

Macau, pelo período não inferior ao ano lectivo. As tarifas e o desconto das tarifas 

foram ajustados de acordo com o Despacho do Chefe do Executivo Nº65/2018. 

 

O desconto das tarifas dos autocarros que passam pela ponte Hong 

Kong-Zhuhai-Macau é no valor de 50% relativo ao bilhete normal, aplicável a 

crianças com idade inferior a 12 anos ou com a altura inferior a 1,2 metro, a 

deficientes e aos idosos com idade superior a 65 anos.  

IV. Criança e Ambiente Social 

O Governo da RAEM presta grande atenção ao desenvolvimento completo da criança, 

a criação do ambiente social de respeito e amor para as crianças, assegurando o direito 

das crianças na participação e experiência da cultura, da arte, da educação desportiva, 

do divertimento, de entretenimento.  

1. Plano da popularização da educação artística dos alunos 

A DSEJ implementou, no ano lectivo de 2004/2005, o "Plano de Generalização da 

Educação Artística para Alunos do Ensino Secundário", com o objectivo de 

proporcionar, anualmente, oportunidade aos alunos de aumentarem a capacidade de 

apreciação e conhecimento das características dos diversos espetáculos artísticos. Os 

alunos, sob organização da escola, podem ter acesso a teatros regulares para 

apreciarem os espetáculos de grupos artísticos profissionais durante o horário escolar, 

enriquecendo desta forma os seus conhecimentos sobre Arte e aprenderem a boa 

etiqueta do teatro sobre fantoche, drama, música chinesa, música ocidental, dança e 

drama chinês, elevando assim a capacidade de apreciar os espetáculos artísticos. No 

ano lectivo de 2015/2016, adicionou-se "Entre no Museu de Arte" com o tema "Artes 

Visuais". O nome do Plano foi alterado para "Plano de Generalização da Educação 

Artística para Alunos", e alargou-se, também, os destinatários para alunos do sexto 

ano do ensino primário. 

2. Plano de Bola de Neve sobre a Educação Artística 

Com o objectivo de reforçar a promoção da educação artística, levar os jovens a 

conhecerem e a compreenderem melhor as artes e mostrar as suas potencialidades 

artísticas, a DSEJ organiza, desde 2006, o "Programa do Bola de Neve da educação 

artística" no Fórum de Macau, que incluí a formação de drama e visão artística 

estereográfica. O programa é anual e tem lugar de Julho a Dezembro, cujos 

destinatários são crianças e jovens dos 13 aos 25 anos. Os participantes escolhem o 
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WorkShop de acordo com o interesse pessoal e os excelentes participantes poderão ser 

candidatos ao estágio de espectáculos de teatro ou da exposição de resultados dos 

produtos dos alunos.  

3. Desconto das tarifas para actividades culturais e desportivas 

Nos termos dos Despachos do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.ºs 

178/2015 e n.º 179/2015, pessoas com idade inferior a 18 anos podem fazer uso das 

instalações desportivas públicas, irem ao Museu de Macau e comprarem bilhetes de 

actividades culturais e artísticas e exposições e beneficiarem de desconto. 

4. Projecto de Apoio Financeiro para Formação de Atletas de Elite 

O Instituto do Desporto de Macau apresenta, desde o ano de 2013, o "Programa de 

Financiamento para a formação de Elites do Desporto", para que atletas que tenham 

bons resultados, com potencial e base sólida para participar neste Projecto, se tornem 

em membros da Federação da Associação, incentivando assim os atletas de elite a 

participarem e a concentrarem-se nos treinos e nas competições.   

5. Formação Desportiva para Crianças e Jovens 

A fim de construir uma “Horta de rebentos” para os atletas mais jovens, desde 2003, o 

Instituto do Desporto instituiu gradualmente escolas de futebol, de ténis, de 

Ping-Pong, de Kung-Fu, de Bowling, de Karaté e de Squash para jovens, 

disponibilizando formações nas escolas de forma constante, sistemática e científica às 

crianças e jovens com potenciais no desporto, com vista a fortalecer não só a base dos 

atletas, mas também oferecer condições para o desenvolvimento por etapas, 

reforçando a equipa dos atletas e educando os atletas jovens. 

6. Plano de Incentivo aos Jovens Voluntários 

A DSEJ apresentou o "Plano de Incentivo aos Jovens Voluntários" no ano 2016, com 

o intuito de promover a participação dos jovens voluntários em actividades de 

voluntariado, incentivando-os a se juntarem aos grupos de voluntários, exibindo 

espírito de entreajuda e autoajuda, premiando e reconhecendo assim a contribuição 

social dos jovens voluntários.  

V. Criança e Proteção 

As crianças de Macau, desde o momento que nascem até a ida a escola e a entrada no 
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mercado laboral, são protegidas por uma série de legislações e politicas que 

asseguram a não exploração e ofensas económica, corporal, espiritual e de quaisquer 

outros modos.  

1. Condição Jurídica das crianças 

O Artigo 111.º a 117.º do Código Civil (sobre a condição jurídica de menor), regula a 

condição jurídica dos menores, incluindo suprimento da incapacidade, anulabilidade 

dos actos, entre outros. 

2. Garantia do Direito à Vida dos Fetos 

Para garantir a direito dos fetos à vida, o artigo 136.º do Código Penal regula que o 

indivíduo, por qualquer meio e sem consentimento da mulher grávida, a fizer abortar 

é praticado o "crime de aborto". De acordo com o Decreto-Lei nº 59/95/M «Regula a 

interrupção voluntária da gravidez», nos casos fora do artigo 3.º, nº 1, a mulher 

grávida que der consentimento ao aborto praticado por terceiro ou que, por facto 

próprio ou alheio, se fizer abortar é punida com pena de prisão até 3 anos.  

3. Juízo de Família e de Menores 

De acordo com o Regulamento Administrativo n.º 23/2013 «Criação de Juízo Laboral 

e de Juízo de Família e de Menores no Tribunal Judicial de Base», o Juízo de Família 

e de Menores foi criado e começou a funcionar em 16 de Outubro de 2013. O Juízo de 

Família e de Menores tem como competência, nomeadamente, preparar e julgar os 

processos e incidentes e problemas: acções de separação judicial de bens e de 

divórcio; acções e execuções por alimentos devidos a cônjuges, ex-cônjuges, filhos 

menores ou a filhos maiores ou emancipados; processos relativos à aplicação, 

execução e revisão das medidas e providências gerais previstas no "Regime de 

Protecção Social" e "Regime Tutelar Educativo dos Jovens Infractores" de menores.  

4. Legislação sobre Protecção na Escola 

A DSEJ apresenta anualmente o «Guia de Funcionamento das Escolas» (adiante 

designado como «Guia») às escolas. A secção 6 do Capítulo 3 do Guia, inclui vários 

tópicos relacionados à proteção das crianças, por exemplo: Grupo de Gestão de Crises 

Escolares, orientações sobre a protecção e o tratamento dado aos alunos apoiados 

contra o abuso sexual, Estratégia de tratamento de bullying escolar e destaca também 

as responsabilidades da escola e clarifica os procedimentos de comunicação de casos, 

mecanismo de transmissão, tratamento de casos e programas de apoio. 
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5. Criança e Trabalhador 

Desde o ano de 2001 que o Governo da RAEM dedica-se a proteger os direitos das 

crianças, em resposta à «Convenção relativa à idade mínima de admissão ao 

emprego», tendo a idade mínima de admissão ao emprego passado de 14 para 16 

anos. Os artigos n.º 26 a n.º 32 da Lei n.º 7/2008 «Lei das relações de trabalho» regula 

os contratos de trabalho de menores. O Despacho do Chefe do Executivo n.º 343/2008 

– aprova a «lista de trabalhos condicionados a menores» e o Despacho do Chefe do 

Executivo n.º 344/2008 – aprova a «lista de trabalhos proibidos a menores», 

assegurando a segurança laboral e o desenvolvimento de saúde mental e física de 

menores. 

6. Protecção social 

O Decreto-Lei n.º 65/99/M «O Regime Educativo e de Protecção Social de Jurisdição 

de Menores» é aplicável aos casos de abuso do poder paternal, de menores que sofrem 

de maus tratos, de abandono, de desamparo, ou de outras situações que prejudicam a 

sua saúde e educação. O Instituto de Ação Social é parte integrante deste regime, por 

um lado, fornece assistência aos tribunais sobre os casos envolvidos em jurisdição de 

menores e, por outro lado, apoia crianças que vivem em dificuldade ou que não se 

adaptam à sociedade. 

(1) Abandono 

O «Código Penal» regula e pune os actos que maltratem ou ofendam crianças, e as 

pessoas sempre que coubessem o dever de as guardar, vigiar ou assistir, são puníveis 

pela "Exposição ou abandono" casos em que colocam em perigo a vida delas por 

abandona-las sem defesa, em razão da idade, deficiência física ou doença. 

 

À luz do artigo n.º 242 do «Código Penal» (Violação da obrigação de alimentos), 

quem, estando legalmente obrigado a prestar alimentos e em condições de o fazer não 

cumprir essa obrigação, é punível pelo crime "Violação da obrigação de alimentos". O 

«Código Civil» regula o poder paternal, exige os pais que prestem alimentos aos 

filhos; pode o tribunal decretar a inibição do exercício do poder paternal quando 

qualquer dos pais infrinja culposamente os deveres para com os filhos, com grave 

prejuízo destes, ou quando, por inexperiência, enfermidade, ausência ou outras razões 

(por exemplo o abandono ou maus tratos dos filhos) causam a impossibilidade de 

cumprir aqueles deveres. Qualquer parente do menor, o Ministério Público ou 

qualquer pessoa que a ele esteja confiado de facto ou de direito a cuidar o menor pode 

requerer o tribunal a inibição acima referida. 
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(2) Adopção 

Em Macau, as leis que regulam a adopção são o «Código Civil» e o Decreto-Lei n.º 

65/99/M, «Regime Educativo e de Protecção Social de Jurisdição de Menores». O 

Instituto de Acção Social é a instituição única a tratar o serviço da adopção na RAEM. 

Depois das instituições judiciais confirmarem a identidade do menor abandonado, nos 

termos do artigo n º1830 (Quem pode ser adoptado) e do artigo n º1831 (Situação do 

Adopção), o Instituto de Acção Social começa o processo da adopção de menor, 

selecionando a família adequada a adoptar o menor bem como avalia a adopção 

experimental, até o tribunal da primeira instância decretar oficialmente o 

estabelecimento da relação de adopção do menor. 

(3) Maus Tratos 

Segundo o artigo n.º 146 do «Código Penal» (Maus tratos ou sobrecarga de menores e 

incapazes), caso aos menores sejam infligidos maus tratos, sobrecarregados com 

trabalhos excessivos, provocando a exaustão do menor, os agentes podem ser punidos 

pelo crime de <<Maus tratos ou sobrecarga de menores e incapazes>>. 

(4) Violência Doméstica 

Na área de prevenção e combate à violência doméstica, a Lei n.º 2/2016 «Lei de 

prevenção e combate à violência doméstica», que entrou em vigor no ano de 2016, 

estabelece o enquadramento normativo da intervenção das entidades públicas em 

situações de violência doméstica, tipifica o crime de violência doméstica, consagra o 

respectivo regime sancionatório e fundamenta as medidas de protecção e assistência 

às vítimas. 

 

A «Lei de prevenção e combate à violência doméstica» visa promover o respeito pelos 

direitos fundamentais e de personalidade, em particular pela dignidade da pessoa e 

pelo princípio da igualdade e da não discriminação; promover a harmonia familiar; 

difundir a importância da resolução pacífica dos conflitos pessoais; assegurar uma 

resposta integrada às situações de violência doméstica, envolvendo as áreas da 

educação, saúde, assuntos sociais, segurança e justiça e prestar a assistência adequada 

às vítimas. 

 

Segundo a lei, o Instituto de Acção Social estabelece mecanismos de cooperação 

regular com o Director dos Serviços de Assuntos de Justiça, o Corpo de Polícia de 

Segurança Pública, a Polícia Judiciária, os Serviços de Saúde, a Direcção dos 

Serviços de Educação e Juventude, a Direcção dos Serviços para os Assuntos 
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Laborais e o Instituto de Habitação, convoca a reunião ordinária relativa ao 

Mecanismo de cooperação dos Serviços públicos sobre a "Lei de prevenção e 

combate à violência doméstica", melhora e optimiza continuamente o mecanismo de 

cooperação e o fluxograma do funcionamento, bem como coopera na execução do 

respectivo trabalho, para que os trabalhadores dos diversos Serviços desenvolvam 

plenamente o espírito de cooperação, o profissionalismo e a função de 

inter-complementaridade. 

(5) Crime Sexual 

O «Código Penal» foi alterado pela Lei n.º8/2017 no ano de 2017, passando a ter (o 

artigo n.º164-A) "Importunação sexual", que regula os actos de importunação sexual 

envolvidos em contacto corporal, penaliza "os actos do assédio sexual" que contacta 

sexualmente o corpo de outrem a provocar importunação, reforçando a protecção 

penal das vítimas da importunação sexual, melhorando a ordem social. Ao mesmo 

tempo rectificou "Crime de coacção sexual" e adicionou o artigo n.º166 (Abuso 

sexual de crianças) e o artigo n.º169 (Acto sexual com menores), o artigo n.º169-A 

(Recurso à prostituição de menor), o artigo n.º170-A (Pornografia de menor) e, para 

reforçar a protecção da vítima da determinada situação, a idade da vítima subiu de 14 

para 16 anos, e são incluídos na situação agravada os inabilitados ou pessoas fracas 

causadas pela doença, pela deficiência de saúde ou espiritual, fortalecendo nesta 

medida a protecção de menores. 

(6) Medidas de Protecção dos Lares 

O serviço de alojamento para crianças e jovens da RAEM tem como objectivo prestar 

o serviço de alojamento e de cuidado a crianças e jovens que vivam em dificuldade ou 

que faltam cuidado apropriado provocado por razões individuais, familiares e de 

problemas sociais, com o intuito de ajudar o crescimento positivo dos mesmos num 

ambiente saudável e seguro e, ao mesmo tempo, apoiar a encontrar condições 

adequadas, ajudar a voltar à vida familiar e social, o mais rápido possível. O serviço 

consiste em Lares de Crianças e Jovens/Creches e Serviço de Acolhimento Familiar. 

 

Após o Instituto de Acção Social ter contactado com o caso de menor que viva em 

crise, far-se-á primeiro uma avaliação ao nível do perigo deste e, depois, elaborar-se-á 

as medidas apropriadas de protecção e apoio. No caso em que a família envolvida não 

consiga prestar cuidados adequados e exista o perigo de maus tratos, violência 

doméstica, abuso sexual, ir-se-á ponderar a transferência do menor para o parente ou 

apoiar em casa, consoante a situação concreta do caso. Em caso de não serem 

aplicáveis as medidas anteriormente mencionadas, organiza-se o serviço de 

acolhimento familiar para o menor. 
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Nos termos do Artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 90/88/M «Estabelece as condições 

gerais a que ficam sujeitos os equipamentos sociais a licenciar pelo Instituto de Acção 

Social.», o IAS tem o direito de encerrar e selar os equipamentos que não possuam a 

respectiva licença e, ainda, daqueles em relação aos quais se verifiquem desvios de 

funcionamento que afectem gravemente a integridade física ou moral dos utentes, 

podendo para o efeito solicitar a intervenção das Forças de Segurança de Macau. O 

IAS tem tomado várias medidas, assegurando as crianças cuidado e desenvolvimento 

mental e físico, de forma segura e adequada, nas creches e lares.  

(7) Superintendência dos Jovens 

A idade da punibilidade da RAEM é de 16 anos, isto é, as pessoas com idade igual ou 

superior aos 16 anos são responsáveis criminalmente. Caso cometam crimes, poderão 

ser punidas com pena de prisão e ficar com o registo criminal. 

 

A lei estipula também que as pessoas com idade de 12 anos mas inferior a 16, caso 

cometam crimes regulados pela Lei (por exemplo: furto, ofensa corporal) ou 

contravenção (por exemplo: condução sem carta), é aplicável Lei n.º2/2007 «Regime 

Tutelar Educativo dos Jovens Infractores»; para pessoas com idade inferior a 12 anos 

são aplicáveis as medidas gerais do Decreto-Lei n.65/99/M «Regime de Protecção 

Social». Por isso, independentemente da idade das pessoas, se se praticar actos ilegais, 

são responsáveis pelas respectivas consequências legais.3 

(8) Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência 

Segundo o Artigo 31.º a 36.º (restrições da entrada dos entretenimento de menores) do 

Decreto-Lei n.º 47/98/M, «Aprova o novo regime do licenciamento administrativo de 

determinadas actividades económicas», determinados estabelecimentos são proibidos 

a entrada aos menores, tais como estabelecimentos em que funcionem jogos de bilhar 

e de «bowling», estabelecimentos que se dediquem, de forma exclusiva, à exploração 

comercial de materiais pornográficos, cibercafés, estabelecimentos de saunas e 

massagens, estabelecimentos do tipo «karaoke», entre outros. 

 

De acordo com o Artigo 2.º e 4.º da Lei n.º 21/96/M de 19 de Agosto, «Regime de 

Prevenção e Limitação do Tabagismo», é proibida a venda ou a oferta de tabaco, para 

fins de promoção, publicidade ou informação comercial, a menores de 18 anos. Nos 

locais de venda de tabaco devem ser afixados avisos próprios indicativos de que é 

proibida a venda ou a oferta de tabaco a menores de 18 anos. Alem disso, é proibido 

                                                      
3 http://www.dsaj.gov.mo/iis/EventForm/ContentFileGen.aspx?Rec_Id=6020 

http://www.dsaj.gov.mo/iis/EventForm/ContentFileGen.aspx?Rec_Id=6020
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fumar nos locais destinados a menores de 18 anos, designadamente, estabelecimentos 

de assistência infantil, centros de ocupação de tempos livres, colónias de férias e 

demais locais ou unidades congéneres.  

 

Para prevenir a toxicodependência de menores, incluindo o abuso da droga e o 

distúrbio do jogo, o Instituto de Acção Social proporciona um curso, de 

reconhecimento internacional (Curso educativo da vida saudável), a crianças dos 5 

aos 12 anos, a fim de ensinar-lhes sobre as vantagens da vida saudável e o perigo do 

abuso da droga, alcançando assim o objectivo de prevenção do abuso da droga, 

fornecendo serviço educativo a quase 20 mil crianças, anualmente. Por necessidade de 

desenvolvimento, foi criado, em 2003, o Centro de Educação de Vida Sadia cujas 

instalações foram transferidas para a Casa de Educação de Vida Sadia em 2016, 

composta por 3 salas de aulas e com equipamentos multimédia para o 

desenvolvimento do curso localizado. 

 

Tendo em conta a relação estreita entre o jogo e a óptica pecuniária, deve-se educar as 

crianças a usarem o dinheiro de forma correcta assim como estabelecer o conceito 

positivo da gestão financeira e da óptica pecuniária, de modo a evitar o efeito causado 

pelo ambiente do jogo para a saúde física e mental das crianças. Neste contexto, desde 

2015, o Instituto de Acção Social, juntamente com instituições particulares, começou 

a promover o "Programa da promoção da organização financeira inteligente" através 

de colóquio nas escolas, cujo alvo abrange desde alunos do 1º ano do ensino primário 

até o 6º ano do ensino secundário. O referido programa tem em conta a realidade do 

ambiente social de Macau e proporciona aos alunos o conhecimento da existência da 

esparrela do consumo na sociedade, a diferença entre o crédito e o empréstimo, entre 

o investimento e a especulação, o respectivo conceito da gestão financeira e 

conhecimento, educando assim um bom valor pecuniário e a mensagem sobre a 

prevenção do jogo. 

(9) Combate de Tráfico Humano 

O Artigo 241.º (Subtracção de menor) do «Código Penal» regula que quem subtrair 

menor, se recusar a entregar menor, ou por meio de violência ou de ameaça com mal 

importante determinar o menor a fugir à pessoa que sobre ele exercer poder paternal 

ou tutela, ou a quem ele esteja legitimamente confiado, é praticado o crime de 

"subtracção de menor". 

 

O Despacho do Chefe do Executivo n.º 266/2007 cria a Comissão de 

Acompanhamento das Medidas de Dissuasão do Tráficos de Pessoas que tem uma 

natureza interdepartamental e multidisciplinar e abrange as áreas de governação da 

Segurança, da Administração e Justiça e dos Assuntos Sociais e Cultura. Esta 
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Comissão, com o ponto da vista mais amplo que abrange o respeito dos direitos das 

pessoas, a protecção de segurança e liberdade, elabora as estratégias relativas à 

prevenção e protecção das vítimas e combate ao tráfico de pessoas. 

 

Aprovada em 2008, a Lei n.º 6/2008 «Combate ao crime de tráfico de pessoas» define 

o conceito de tráfico de pessoas de acordo com a lei internacional, criminaliza 

activamente o tráfico de pessoas, firmando o enquadramento de apoio e protecção 

completa às vítimas. 

(10) Mendicidade 

O Artigo 285.º (Exploração de incapaz na mendicidade) regula que quem explorar 

menor de 16 anos ou pessoa psiquicamente incapaz, utilizando-o para mendigar, pode 

constituir um crime de exploração de incapaz na mendicidade. 

7. Assistência do defensor 

Segundo a alínea d) do n.° 1 do artigo 53.° do «Código de Processo Penal», é 

obrigatória a assistência do defensor, em qualquer acto processual, à excepção da 

constituição de arguido, sempre que o arguido for cego, surdo, mudo, menor ou se 

suscitar a questão da sua inimputabilidade ou imputabilidade diminuída. 

8. As medidas especiais de protecção a crianças refugiadas 

Nos termos do artigo n.º 30 da Lei n.º 1/2004 o «Regime de reconhecimento e perda 

do estatuto de refugiado», ficam ao cuidado do Instituto de Acção Social o requerente 

refugiado que seja menor ou sofre de distúrbios mentais. Além disso, segundo o 

disposto legal do artigo n.º 32 e n.º 33 da Lei n.º 1/2004, as pessoas confirmadas ou a 

serem confirmadas como refugiadas, bem como outras pessoas que fiquem obrigatória 

e involuntariamente na RAEM, o Instituto de Acção Social presta auxílio humano, 

consoante cada caso concreto, e o conteúdo do serviço inclui fornecimento da 

condições de dignidade humana, de refeições, de alojamento e de apoio financeiro 

mensal, bem como outros tipos de assistência especial necessária, como a 

transferência do serviço médico, a admissão da escola de menores, assegurando a 

protecção dos direitos destas.  

9. Material Pornográfico 

Conforme a alínea b) (Ilícito) do n.º 43 do artigo 1.º da Lei n.º 10/78/M, «Venda, 

Exposição e Exibição Públicas de Material Pornográfico e Obsceno», é proibida a 

venda a/ou através de menores de 18 anos de idade de material pornográfico e 
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obsceno. Segundo a Lei n.º 6/97/M, «Lei da Criminalidade Organizada» abrange o 

crime de material pornográfico relacionado aos menores. 

VI. Criança e Participação Civil 

As crianças têm direito a expressar as suas opiniões, gozar a vida social, económica, 

cultural e religiosa. Os adultos devem respeitar o direito de expressão e de 

participação das crianças. As crianças têm também o direito de aceder as diversas 

informações vantajosas para a saúde mental e física. 

1. Política da Juventude 

O Conselho de assuntos de juventude constituiu, em 2003, o grupo especializado de 

“sistema de indicadores sobre a juventude em Macau”, tendo começado a proceder 

trabalhos concretos de recolha de dados e pesquisas, sobre as informações de diversos 

indicadores relacionados com “sistema de indicadores sobre a juventude em Macau”. 

O resultado da "Investigação social de indicadores sobre juventude em Macau de 

2018", demostrou que o nível de agrado e de satisfação da vida dos mais de 2000 

jovens entrevistados, com idades entre 13 e 29 anos, subiu em relação ao resultado de 

investigação de 2016, facto que reflecte que os jovens da RAEM têm, 

constantemente, um nível positivo de agrado e de satisfação sobre a vida. 

 

O Governo de Macau implementou a «Política de Juventude de Macau(2012-2020)» 

desde 2012, a qual abrange os jovens de Macau com idades entre os 13 e os 29 anos e 

cuja direcção básica consiste em "Promover a participação social", "fomentar saúde 

mental e física", "criar o ambiente amoroso" e "incentivar o dinamismo social", 

coordena 12 órgãos que abrangem 4 áreas que incluem a Administração e Justiça, 

Economia e Finanças, Forças de Segurança, Assuntos Sociais e Cultura, planeia em 

conjunto o plano da acção da política para os jovens, incentiva activamente jovens a 

trabalhar, cria condições e ambiente adequado para os jovens mostrarem as suas 

vantagens e potencialidade, e para a promoção do desenvolvimento integral dos 

jovens. 

2. Publicidade e Promoção da «Convenção sobre os Direitos da 

Criança» 

O Instituto de Acção Social tem, nos últimos anos, promovido constantemente os 

direitos da criança ao público em geral através de diferentes modos, reforçado o 

conhecimento das pessoas que trabalham na respectiva área sobre a «Convenção 

sobre os Direitos de Criança», elevado a preocupação dos medias sociais sobre a 
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protecção de crianças, assegurado as crianças a protecção e os direitos devidos. A 

partir de 2011, o Instituto de Acção Social passou a realizar vários tipos de acções de 

sensibilização e de promoção, designadamente, formação profissional, planos de 

subsídios, emissões de vídeos promocionais na televisão ou nas plataformas de 

multimédia, atribuição de produtos promocionais, entre outros, com temas 

específicos, diferentes em cada ano, incluindo direito à vida, direito de ser protegida, 

direito ao desenvolvimento e direito à participação.  

3. Conhecimento Generalizado da «Convenção sobre os Direitos da 

Criança» 

A Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça desenvolve as actividades integrais e 

diversas de promoção de justiça a menores, incluindo carnaval, competições diversas, 

exposição de imagens e de vídeos, colóquios sobre diferentes temas realizados nas 

escolas primárias e secundárias, nas universidades, nas associacções, festival de 

beneficência, transmite informações jurídicas aos alunos e à população, divulga o 

espírito de respeito pela lei, e apresenta também aos alunos técnicas de recusar a 

cometer crimes. Além disso, o Centro Juvenil de Divulgação Jurídica da Direcção dos 

Serviços de Assuntos de Justiça transmite aos alunos as informações sobre as leis 

relacionadas com crianças e jovens através das actividades de forma experimental, 

para que essas possam conhecer as leis e as consequências da violação das leis e, ao 

mesmo tempo, educar os alunos para o cumprimento da lei e seguimento de padrões. 

 

A Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça edita regularmente relatórios relativos 

às convenções internacionais (incluindo «Convenção sobre os Direitos da Criança» e 

«Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança Relativo à Venda de 

Criança, à Prostituição Infantil e à pornografia Infantil». 
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1. Legislação de Macau referente aos direitos das crianças 

1.1. “Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República 

Popular da China”; 

1.2. ”Código Civil de Macau”; 

1.3. ”Código Penal de Macau”; 

1.4. “Código do Procedimento Administrativo de Macau”;  

1.5. Decreto-Lei n.º24/86/M publicado em 15 de Março, com alterações - 

Regulamenta o acesso da população do território de Macau aos 

cuidados de saúde; 

1.6. Decreto-Lei n.º40/94/M publicado em 25 de Julho - Aprova o regime 

de execução das medidas privativas da liberdade; 

1.7. Lei n.º 6/94/M publicado em 1 de Agosto - Aprova a lei de bases da 

política familiar; 

1.8. Lei n.º 6/98/M publicado em 17 de Agosto - Regula a protecção às 

vítimas de crimes violentos;  

1.9. Decreto-Lei n.º59/95/M de 27 de Novembro, alterado pela Lei n.º 

10/2004 publicado em 22 de Novembro - Regula a interrupção 

voluntária da gravidez; 

1.10. Decreto-Lei n.º33/96/M de 1 de Julho - Aprova um regime educativo 

especial para alunos com necessidades educativas especiais; 

1.11. Decreto-Lei n.º42/99/M de 16 de Agosto - Estabelece a escolaridade 

obrigatória para as crianças e jovens entre os 5 e os 15 anos de idade; 

1.12. Decreto-Lei n.º 65/99/M de 25 de Outubro - Aprova o Regime 

Educativo e de Protecção Social de Jurisdição de Menores, o qual foi 

parcialmente regovado pela Lei n.º 2/2007 de 16 de Abril;  

1.13. Lei n.º 3/2002 de 4 de Março - Define o procedimento relativo à 

notificação de pedido no âmbito da cooperação judiciária; 

1.14. Regulamento Administrativo n.º12/2002 de 10 de Junho - Define a 

composição, estrutura e modo de funcionamento do Conselho de 

Juventude;  

Apêndice 1 
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1.15. Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 18/2003 

de 10 de Março - Define o Regulamento Especial para as Famílias em 

Situação Vulnerável; 

1.16. Lei n.º 4/2003 de 17 de Março – Estabelece os princípios gerais do 

regime de entrada, permanência e autorização de residência na Região 

Administrativa Especial de Macau; 

1.17. Lei n.º1/2004 de 23 de Fevereiro – Cria o regime de reconhecimento e 

perda do estatuto de refugiado; 

1.18. Despacho do Chefe do Executivo n.º 364/2005 de 21 de Novembro - 

Cria a Comissão de Luta contra a SIDA; 

1.19. Despacho do Chefe do Executivo n.º 102/2006 de 2 de Maio - Cria a 

Comissão para a Reforma e Desenvolvimento Curricular; 

1.20. Lei n.º 6/2006 de 24 de Julho – Estabelece a Lei da cooperação 

judiciária em matéria penal; 

1.21. Lei n.º 9/2006 de 26 de Dezembro - Estabelece a Lei de Bases do 

Sistema Educativo Não Superior; 

1.22. Regulamento Administrativo n.º20/2006 de 28 de Dezembro - Define o 

Regime do Subsídio de Propinas;  

1.23. Regulamento Administrativo n.º19/2006 de 28 de Dezembro, alterado 

pelo Regulamento Administrativo n.º17/2007 de 27 de Agosto – Define 

o Regime do Subsídio de Escolaridade Gratuita; 

1.24. Regulamento Administrativo n.º 6/2007 de 2 de Abril com as devidas 

alterações - Estabelece o regime do subsídio a atribuir a indivíduos e a 

agregados familiares em situação de carência económica; 

1.25. Lei n.º2/2007 de 16 de Abril - Estabelece o Regime Tutelar Educativo 

dos Jovens Infractores; 

1.26. Despacho do Chefe do Executivo n.º 266/2007 de 9 de Setembro - Cria 

a Comissão de Acompanhamento das Medidas de Dissuasão do Tráfico 

de Pessoas; 

1.27. Despacho do Chefe do Executivo n.º179/2008 de 16 de Junho - Cria a 

Comissão de Luta contra a Droga; 
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1.28. Lei n.º 6/2008 de 23 de Junho – Aprova a lei de “Combate ao crime de 

tráfico de pessoas”; 

1.29. Regulamento Administrativo n.º16/2008 de 30 de Junho – Regime de 

vacinação; 

1.30. Lei n.º 7/2008 de 18 de Agosto - Estabelece a Lei das relações de 

trabalho; 

1.31. Despacho do Chefe do Executivo n.º 239/2008 de 1 de Setembro – É 

criada a Comissão para os Assuntos de Reabilitação; 

1.32. Despacho do Chefe do Executivo n.º343/2008 de 15 de Dezembro - É 

aprovada a “lista de trabalhos condicionados a menores”; 

1.33. Despacho do Chefe do Executivo n.º344/2008 de 15 de Dezembro - É 

aprovada a “lista de trabalhos proibidos a menores”; 

1.34. Lei n.º17/2009 de 10 de Agosto - Proibição da produção, do tráfico e 

do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas; 

1.35. Lei n.º2/2016 de 6 de Junho - Lei de prevenção e combate à violência 

doméstica. 

2. Direito Internacional aplicável em Macau sobre a protecção dos direitos das 

crianças 

2.1. “Convenção sobre a escravatura” assinada em Genebra, em 25 de 

Setembro de 1926; 

2.2. “Convenção sobre o trabalho forçado ou obrigatório” aprovada em 

Genebra, em 28 de Junho de 1930, modificada pela “Convenção 

relativa a Revisão dos Artigos Finais”, adoptada em Montreal, em 9 de 

Outubro de 1946, (Convenção n.º 29 da Organização Internacional do 

Trabalho); 

2.3. ”Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio” 

aprovada em Paris no dia 9 Dezembro de 1948; 

2.4. “Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração 

da Prostituição de Outrem”, aprovada em Nova Iorque, em 2 de 

Dezembro de 1949; 

2.5. “Convenção Relativa à Lei Aplicável em Matéria de Prestação de 

Alimentos a Menores”, concluída na Haia, em 24 de Outubro de 1956; 



27 
 

2.6. “Convenção sobre a abolição do trabalho forçado”, adoptada em 

Genebra, em 25 de Junho de 1957 (Convenção n.º 105 da Organização 

Internacional do Trabalho); 

2.7. “Convenção sobre o Reconhecimento e Execução de Decisões em 

Matéria de Prestação de Alimentos a Menores”, concluída na Haia, em 

15 de Abril de 1958; 

2.8. “Convenção Relativa à Competência das Autoridades e à Lei Aplicável 

em Matéria de Protecção de Menores”, concluída na Haia, em 5 de 

Outubro de 1961; 

2.9. “Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados”, assinada em 

Genebra a 28 de Julho de 1951 e “Protocolo Adicional à Convenção 

Relativa ao Estatuto dos Refugiados”, concluído em Nova Iorque, em 

31 de Janeiro de 1967; 

2.10. “Convenção Suplementar Relativa à Abolição da Escravatura, do 

Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à 

Escravatura”, assinada em Genebra, em 7 de Setembro de 1956; 

2.11. “Convenção de Paris Contra a Discriminação no Campo do Ensino”, 

aprovada em Paris, em 14 de Dezembro de 1960; 

2.12. ”Convenção Única sobre os Estupefacientes” concluída em Nova 

Iorque em 30 de Março de 1961 e o “Protocolo que emenda a 

Convenção Única de 1961 sobre os Estupefacientes” concluído em 

Genebra em 25 de Março de 1972; 

2.13. “Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial” aprovada em Nova Iorque em 21 de Dezembro 

de 1965 e “Alteração ao artigo 8.º da Convenção Internacional sobre 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial” aprovada em 

Nova Iorque em 15 de Janeiro de 1992; 

2.14. “Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos” aprovado em 

Nova Iorque em 16 de Dezembro de 1966; 

2.15. ”Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais” 

aprovado em Nova Iorque em 16 de Dezembro de 1966; 
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2.16. “Convenção sobre as Substâncias Psicotrópicas” concluída em Viena 

em 21 de Fevereiro de 1971; 

2.17. ”Convenção relativa à Idade Mínima de Admissão ao Emprego”, 

adoptada em Genebra, em 26 de Junho de 1973 (Convenção n.º138 da 

Organização Internacional do Trabalho); 

2.18. “Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Mulheres”, adoptada em Nova Iorque, em 18 de Dezembro de 

1979 e Emenda ao artigo 20.º, parágrafo 1, da “Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres”, 

Adoptada em Nova Iorque, em 22 de Dezembro de 1995; 

2.19. “Convenção sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de 

Crianças”, concluída na Haia, em 25 de Outubro de 1980; 

2.20. ”Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas” concluída em Viena em 

20 de Dezembro de 1988; 

2.21. “Convenção Contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes”, adoptada em Nova Iorque, em 10 de 

Dezembro de 1984 e alteração ao n.º 7 do artigo 17.º e ao n.º 5 do 

artigo 18.º da “Convenção Contra a Tortura e outras Penas ou 

Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes”; adoptada em Nova 

Iorque, em 8 de Setembro de 1992; 

2.22. “Convenção sobre os Direitos da Criança”, adoptada em Nova Iorque,  

em 20 de Novembro de 1989 e alteração ao n.º 2 do artigo 43.º da 

“Convenção sobre os Direitos da Criança”, aprovada em Nova Iorque, 

em 12 de Dezembro de 1995; 

2.23. “Convenção relativa à Protecção das Crianças e à Cooperação em 

Matéria de Adopção Internacional”, feita na Haia, em 29 de Maio de 

1993; 

2.24. “Convenção relativa à Interdição das Piores Formas de Trabalho das 

Crianças e à Acção Imediata com vista à Sua Eliminação”, adoptada 

em Genebra, em 17 de Junho de 1999 (Convenção n.º 182 da 

Organização Internacional do Trabalho); 
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2.25. “Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança 

Relativo à Venda de Crianças, à Prostituição Infantil e à pornografia 

Infantil”, adoptado em Nova Iorque, em 25 de Maio de 2000; 

2.26. “Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança 

relativo à Participação de Crianças em Conflitos Armados” adoptado 

em Nova Iorque, em 25 de Maio de 2000; 

2.27. “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, adoptada 

em Nova Iorque, em 13 de Dezembro de 2006. 

 

 


