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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Mais lares de idosos e serviços de alojamento temporário 

 

Nos últimos anos, o envelhecimento de Macau tem sido notório. De acordo com 

os dados estatísticos, até ao 4.º trimestre do ano passado, o número de idosos (65 

anos e mais) subiu para 88 300, isto é, um aumento anual de 9,3%, e os idosos 

representam 15,7% da população. O ritmo de envelhecimento ultrapassou o previsto 

nas Projecções da População de Macau 2016-2036, e continua a aumentar. Face a 

esta situação, o Governo deve planear, assumindo uma visão prospectiva, as 

políticas para a terceira idade, garantindo a habitação, o sustento e o apoio aos 

idosos consoante as suas diferentes necessidades, uma vez que os idosos, com o 

enfraquecimento das funções do corpo, necessitam de mais apoio na habitação e nos 

cuidados. 

O Governo está a promover a construção de habitação para idosos, mas o 

projecto destina-se aos idosos mais independentes, para aqueles mais dependentes 

e que não têm boas condições habitacionais e de cuidado, os lares são o mais 

adequado. Os 22 lares existentes e os dois a concluir vão oferecer 2550 vagas, que 

representam apenas 2,9% da população idosa, e o tempo de espera, segundo 

informações, é superior a 18 meses. As famílias que não têm cuidadores, nem 

capacidade económica para os contratar, estão a enfrentar um dilema entre trabalhar 

e cuidar dos idosos. 
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É de notar que a falta de vagas leva tempo a resolver, mas o apoio aos 

cuidadores é premente, pois nos últimos anos, aconteceram com alguma frequência, 

no exterior, tragédias e ofensas resultantes do excesso de pressão dos cuidadores, e 

a sociedade exige cada vez mais apoio para os cuidadores descansarem. O Instituto 

de Acção Social lançou, em Junho de 2017, o serviço de alojamento temporário de 

lares de idosos, mas há apenas nove vagas, distribuídas por oito instituições. Mais, 

de acordo com algumas famílias que enfrentam situações de duplo envelhecimento, 

são pouquíssimos os lares adequados para os pais idosos e os filhos adultos com 

deficiência mental viverem juntos, e com o avançar da idade, os pais temem perder a 

capacidade de tomar conta dos seus filhos. Estes problemas revelam que a 

sociedade requer alguma diversidade dos serviços para os idosos. 

Assim sendo, proponho o seguinte: 

1. De acordo com o “Estudo sobre a Situação de Vida dos Idosos e a Procura 

dos Serviços de Cuidados de Longo Prazo”, realizado no ano passado por 

incumbência do Governo, a procura real de lares é de 3,75%, contra a oferta actual 

de 2,9%. Para responder a esta procura, de que planos é que o Governo dispõe para 

aumentar o número de vagas? 

2. Uma vez que a construção de lares leva tempo, o Governo deve reforçar o 

apoio às instituições de serviços sociais, no sentido de aumentar as vagas de 

alojamento temporário nas instalações existentes, para resolver a falta de vagas a 

curto prazo, e deixar os cuidadores descansar. Vai fazê-lo? 
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3. Quanto às famílias que enfrentam situações de duplo envelhecimento, o 

Governo referiu várias vezes a construção de mais instalações sociais, mas até ao 

momento, ainda não divulgou pormenores. Qual é então o ponto de situação dos 

respectivos trabalhos? De que planos dispõe para o acolhimento das referidas 

famílias? 

 

9 de Julho de 2021 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


