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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Implementação de medidas de apoio à família  

 

A situação epidémica devido à COVID-19 já se prolonga há mais de um ano e 

está a afectar a vida de todas as famílias de Macau. O Governo tem muitas medidas 

e políticas a implementar, por isso, ainda não foi possível implementar a Lei de bases 

da política familiar. Segundo alguns encarregados de educação, as medidas de apoio 

familiar são insuficientes, e afectam, na maior parte, as mulheres. Em Macau, é 

comum ambos os elementos do casal terem emprego, é este o principal modelo de 

família, porém, a sociedade de Macau continua a ser influenciada por um conceito 

tradicional, isto é, grande parte das mulheres continua a ter a seu cargo a 

responsabilidade de cuidar da família, e estas entendem que as medidas de apoio à 

família são insuficientes, o que, consequentemente, as impede de conseguir assumir, 

ao mesmo tempo, as responsabilidades familiares e profissionais, aumentando de 

forma brusca a sua pressão. Recentemente, a Associação Geral das Mulheres de 

Macau e a associação para a construção de um lar harmonioso publicaram o 

“Inquérito sobre o Bem-Estar das Mulheres de Macau - 2021”, no qual mais de 80% 

das inquiridas afirmaram que tinham dificuldades em cuidar, ao mesmo tempo, da 

família e da carreira profissional. 

De facto, muitas empresas, especialmente as micro e as PME, estão a ser 

afectadas pela epidemia e estão a enfrentar muitas dificuldades de exploração, 

devido aos altos custos com as rendas e salários, e se ainda tiverem de oferecer 

mais medidas de apoio à família, vão ter de assumir mais custos adicionais. Nos 

últimos anos, o Governo tem subsidiado a licença de maternidade remunerada para 

os trabalhadores das empresas, criando uma situação win-win quer para as 

empresas quer para os trabalhadores, trata-se, portanto, de um modelo que pode ser 
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seguido aquando da implementação das diversas medidas de apoio à família. 

 

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. A implementação de medidas de apoio à família exige apoio do Governo, 

colaboração das empresas, e leis. No entanto, a Lei de bases da política familiar, que 

regula as medidas de apoio à família, não é actualizada desde 1994, portanto, não 

consegue dar resposta aos problemas familiares decorrentes das alterações do 

ambiente socioeconómico. Assim sendo, quando é que o Governo vai proceder à 

revisão e ao ajustamento da política familiar? 

 

2. A epidemia fez sobressair a importância das medidas de apoio à família. Nas 

respostas às minhas interpelações, o Governo refere que o Instituto de Acção Social 

(IAS) e o Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças estão a coordenar, 

continuadamente, os respectivos trabalhos, para ser possível implementar, de forma 

ordenada, as políticas de apoio à família. Existe alguma calendarização para a 

respectiva concretização? O Governo deve tomar como referência o método da 

licença de maternidade remunerada, isto é, deve dispor de uma lei para regular esta 

matéria, e complementar o apoio através de subsídios, com vista a auxiliar as 

empresas na implementação de medidas de apoio à família, tais como, a licença de 

paternidade e a licença para cuidar da família. Vai fazê-lo? 

 

3 de Setembro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


