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Cumprindo a política do Governo da RAEM de apoiar adequadamente os trabalhadores de 

nível inferior com baixas remunerações, a Direcção dos Serviços de Administração e Função 

Pública vai apresentar, a partir do dia 11 de Novembro de 2013, três novas medidas de apoio 

económico, nomeadamente subsídio de subsistência, subsídio para reparação de veículos e 

subsídio para serviços de teleassistência “Peng On Tung”, este último uma única vez, podendo os 

trabalhadores, de acordo com a situação concreta, apresentar o requerimento à Divisão de Apoio 

Social à Função Pública desta Direcção de Serviços. Em relação ao pedido do subsídio de 

subsistência, os principais rendimentos e as despesas necessárias mensais da família do 

requerente são apreciados, com vista a determinar a atribuição ou não do subsídio e fixar o seu 

valor. 
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Devido à Lei n.º 1/2014 (Alteração dos montantes do prémio de antiguidade, subsídios e 

abono) que entrou em vigor a partir de 1 de Fevereiro do corrente ano, os rendimentos derivados 

do prémio e subsídios devem ser calculados de modo correspondente, de acordo com os novos 

montantes. 
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No entanto, tendo em conta que os requerentes precisam de tempo para preparar os 

respectivos recibos das receitas e despesas, esta Direcção de Serviços informa esse/a 

serviço/entidade que os rendimentos dos requerentes serão calculados, a partir de 1 de Março, de 

acordo com os novos montantes do prémio, subsídios e abono, pelo que solicita a esse/a 

serviço/entidade que divulgue estas informações junto dos seus trabalhadores, especialmente dos 

trabalhadores de nível inferior. 
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Os requerentes de apoio económico devem preencher o formulário fornecido pela 

Divisão de Apoio Social à Função Pública do SAFP e entregar os documentos e dados 

comprovativos. Os trabalhadores que desejem obter informações mais detalhadas, podem 

aceder à página electrónica (www.safp.gov.mo) desta Direcção de Serviços ou aceder 

directamente ao site (http://www.safp.gov.mo/safptc/whatsnew/WCM_023327). 

8866-8866

2835-5203  

Para quaisquer dúvidas, por favor contacte o Centro de Informações ao Público 

através do telefone n.º 8866-8866 ou a Sra. Chao da Divisão de Apoio Social à Função 

Pública desta Direcção de Serviços através do telefone n.º 28355203. 
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