
   
  

 

Política do idoso e o número de camas dos lares para idosos 

Em relação às opiniões sobre a política do idoso e o número de 

camas dos lares para idosos, o Instituto de Acção Social (IAS) deu a 

seguinte resposta: 

O Governo da RAEM tem vindo a prestar atenção às necessidades 

dos serviços de cuidados de longo prazo. Na sequência da entrada em 

funcionamento em 2017 do Complexo de Serviços para Idosos, em Seac 

Pai Van, aumentou para 2.015 o número de camas dos lares para idosos 

da RAEM. Nos próximos 2 ou 3 anos, o IAS irá criar e realocar vários 

lares para idosos, com o objectivo de aumentar o número de vagas para 

mais de 2.400.  

Tendo em conta o crescimento contínuo da população idosa do 

Território e de acordo com o “Mecanismo de Protecção dos Idosos da 

RAEM e o Plano Decenal de Acção para os Serviços de Apoio a Idosos 

(2016 a 2025)”, o IAS irá iniciar em 2018 o “Estudo sobre o Planeamento 

dos Serviços de Cuidados de Longo Prazo para Idosos”, o qual visa 

realizar uma revisão dos indicadores do planeamento dos diversos 

serviços de cuidados de longo prazo, designadamente lares para idosos, 

cuidados diurnos, cuidados domiciliários, entre outros e efectuar um 

ajustamento dos respectivos serviços, dependendo de vários factores 

como as necessidades reais, os recursos sociais e o ambiente da 

sociedade, entre outros. 

É  de referir também que, face ao envelhecimento populacional, os 

Serviços de Saúde (SS) criou, a partir das áreas de prevenção, diagnóstico 

e tratamento e reabilitação, uma rede completa e apetrechada de serviços 

médicos para idosos. Para além de usufruir de cuidados de saúde a título 

gratuito nos centros de saúde e no Centro Hospitalar Conde de São 

Januário, a população idosa pode ainda receber de forma contínua os 

serviços de diagnóstico, tratamento e cuidados a nível comunitário 

através dum mecanismo de transferência bidireccional. Em 2016, os SS 

criou o Centro de Avaliação e Tratamento da Demência, por forma a 

continuar a optimizar os serviços médicos e as acções de assistência para 



   
  

 

as pessoas com demência, construindo deste modo uma cidade amigável 

para pessoas com demência.  

No âmbito da protecção social, o Governo da RAEM está a 

implementar gradualmente o regime da segurança social de dois níveis. O 

primeiro nível do “Regime da Segurança Social” visa prestar a todos os 

cidadãos de Macau uma protecção social básica, enquanto o segundo 

nível, ou seja o Regime de Previdência Central não Obrigatório que 

entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2018, permite aos cidadãos ter uma 

melhor protecção social após a aposentação através da participação num 

plano de previdência.  

O Governo da RAEM irá continuar a garantir os cuidados de vida 

aos idosos através da política de rede de segurança social e dum apoio 

abrangente de três âmbitos: segurança social nos dois níveis, apoio social 

e benefícios sociais. De acordo com o “Mecanismo de Protecção dos 

Idosos da RAEM e o Plano Decenal de Acção para os Serviços de Apoio 

a Idosos (2016 a 2025)” e através do “Grupo Director Interdepartamental 

do Mecanismo de Protecção dos Idosos de Macau”, o Governo da RAEM 

irá concretizar de forma ordenada as políticas e planos, em prol do 

princípio de protecção de idosos “prestação de cuidados pela família e 

manutenção dos idosos no domicílio, promoção da participação social e 

do envelhecimento activo”.  


