
   
  

 

Viabilidade do Subsídio a Cuidadores 

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) 

tem prestado bastante atenção às necessidades dos serviços dos 

cuidadores de famílias, ao longo dos anos, o Instituto de Acção Social 

(IAS), através do apoio técnico e financeiro e da cedência de 

equipamentos e instalações, tem prestado assistência aos equipamentos 

sociais não governamentais na disponibilização de diversos serviços 

sociais, destinados às pessoas em causa. Por outro lado, proporciona aos 

cuidadores das respectivas famílias diversos apoios. É de referir que um 

número relevante dos serviços envolvidos é de natureza universal, não 

sendo portanto necessário que os seus beneficiários sejam sujeitos a uma 

avaliação de património e de rendimentos, serviços estes que envolvem 

um valor avultado do erário público. 

Importa salientar que o Subsídio a Cuidadores não é a única opção 

para apoiar as pessoas reabilitadas e os cuidadores. Actualmente, o 

Governo da RAEM proporciona, através da assistência económica, 

educação e cuidados médicos gratuitos, pensão de invalidez, bem como 

mediante a atribuição de subsídios, o apoio aos indivíduos que satisfazem 

os requisitos legais a nível económico. Todavia, o Governo da RAEM 

considera que, para além dos meios do apoio económico, a prestação de 

informações e serviços diversificados, também constituem apoios que se 

traduzem em maiores benefícios para os reabilitados e famílias de 

cuidadores aliviando deste modo o stress dessas famílias aquando da 



   
  

 

prestação de cuidados.   

Mais se salienta que a maneira de aproveitar os recursos limitados 

para apoiar os cidadãos com mais necessidades e assegurar o 

desenvolvimento sustentável da respectiva política constitui o princípio 

básico que o Governo da RAEM não pode deixar de tomar em 

consideração com precaução. O Subsídio a Cuidadores não se destina 

unicamente a um tipo de família, mas abrange muitos beneficiários. 

Relativamente à situação de em cada dia que passa se verificar o aumento 

e rapidez de envelhecimento demográfico, o Governo da RAEM está 

bastante cauteloso quanto à possibilidade da implementação da referida 

política, pois é necessário garantir a obtenção de um equilíbrio entre as 

responsabilidades das famílias e os encargos para a sociedade. Em 

simultâneo, é importante definir a necessidade de cuidados das referidas 

pessoas, distinguindo cuidadores das pessoas que carecem dos cuidados, 

pois, o montante do Subsídio a Cuidadores e as normas de apreciação, 

entre outros detalhes concretos, podem vir a afectar directamente a 

política e a sua efectivação.  

Pelo exposto, o Governo da RAEM encarregou uma instituição 

académica de realizar um estudo de viabilidade da atribuição do Subsídio 

a Cuidadores. No futuro, irá, de acordo com o conteúdo do relatório, 

concluir a avaliação de viabilidade da política do Subsídio a Cuidadores, 

considerando de forma global a situação financeira do Governo da 

RAEM e com base na sustentabilidade da implementação da política e na 

opinião da sociedade, com vista a que os vários sectores sociais discutam 



   
  

 

a situação de Macau para analisar se há condições para implementar a 

referida política, acompanhando os trabalhos posteriores e as referidas 

organizações de acordo com a respectiva conclusão.  

-Fim- 

 


