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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

O reemprego dos idosos 

 

 O envelhecimento populacional acentua-se, pois, em 2020, de entre a população, 

15,7 por cento tinha mais de 65 anos. A baixa taxa de natalidade e o agravamento do 

envelhecimento da população representam o contínuo decréscimo da população 

activa, logo, o agravar da falta de recursos humanos. Face a esta situação, alguns 

idosos esperam poder continuar a dar o seu contributo para a sociedade, mas a 

disposição das empresas em admiti-los é fraca, sendo este, portanto, o obstáculo que 

têm de superar para a concretização desta sua forte vontade. 

 Sendo os idosos o tesouro na base de dados dos nossos recursos humanos, há 

que os maximizar para um “win-win”. A sociedade tem vindo a prestar, especialmente 

nos últimos anos, grande atenção sobre as formas de reemprego dos idosos, e o 

Governo tem vindo a empenhar-se na sua promoção, tendo o Instituto para os 

Assuntos Sociais lançado o Plano de Apoio Financeiro para a Promoção do Emprego 

dos Idosos através de Empresas Sociais, enquanto meio para apoiar a continuação 

do emprego dos idosos que assim estejam dispostos e que reúnam as condições. No 

debate das LAG em Dezembro passado, afirmou a Secretária para os Assuntos 

Sociais e Cultura que foram recebidos, no âmbito deste plano, quatro pedidos, dos 

quais um foi retirado e o outro não reunia os requisitos exigidos. Restavam, portanto, 

dois pedidos que se relacionavam com o sector da restauração. O Governo vai 

celebrar muito em breve o respectivo acordo com essas empresas sociais, findo o 

qual estas entrarão em funcionamento dentro de 180 dias. De resto, nada se sabe 
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sobre o seu ponto de situação, nem a data da entrada em operação.       

 Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Qual é o ponto de situação relativamente ao Plano de Apoio Financeiro para 

a Promoção do Emprego dos Idosos através de Empresas Sociais? Quando 

é que estas vão entrar em operação? Qual o número de postos de trabalho 

que se prevê que venham a ser criados para os idosos? 

2. Promoveu há tempos a Direcção dos Serviços para Assuntos Laborais o 

estudo sobre a viabilidade de um plano de subsídio a empresas pela 

contratação de idosos, prevendo-se a sua conclusão no quarto trimestre do 

ano passado. Este estudo já está concluído? Relativamente aos seus 

resultados, o que é que o Governo pensa fazer?                      

 

14 de Maio de 2021 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Chan U 


