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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Nos últimos anos, o Governo da RAEM lançou o Projecto-piloto dos 

apartamentos para idosos e, recentemente, abriu ao público as respectivas fracções 

modelo, tendo obtido muitos comentários positivos, mas ao mesmo tempo esse 

projecto tornou-se alvo de quentes discussões na sociedade, por exemplo: segundo 

alguns cidadãos, os idosos têm um estilo de vida mais peculiar, porque já têm uma 

certa idade e muitas vezes esquecem-se de onde estão colocados os objectos, por 

isso, os seus familiares normalmente colocam os bens essenciais para a vida 

quotidiana em lugar visível, para que estes, que vivem sozinhos, possam encontrar 

esses bens mais facilmente, portanto, os referidos cidadãos estão relativamente 

preocupados com a possibilidade de os idosos não se adaptarem ao novo ambiente e 

às novas instalações. 

Face a esta situação, alguns cidadãos consideram que, como cada idoso tem 

cultura, costumes, hábitos e necessidades diferentes, e os apartamentos para idosos 

são concebidos com equipamentos tecnológicos e sem barreiras arquitectónicas, 

com um ambiente tão inteligente como este, é provável que a vida dos idosos, que 

antes era simples, se torne complexa e desagradável. Assim, sugere-se ao Governo 

que, através de estudos fundamentados, elabore um plano de experiência de 

alojamento em apartamentos para idosos, por exemplo, dividindo os diferentes 

grupos de idosos de acordo com a idade, sexo, condições de saúde e capacidade 

funcional, para que experimentem as novas instalações e o alojamento nos referidos 

apartamentos. Durante este período, há que registar e analisar as opiniões dos 
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idosos sobre os apartamentos e as respectivas instalações, bem como a procura 

efectiva dos mesmos, de modo a facilitar a adaptação específica às necessidades 

reais dos idosos no futuro, assegurando que as fracções sejam equipadas com 

instalações adequadas à maior parte dos idosos e atribuídas racionalmente, e 

elevando o grau de satisfação dos idosos e a taxa de utilização das instalações. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. Alguns cidadãos pediram-me para questionar o Governo sobre o seguinte: o 

Governo deve proceder, com antecedência, à concepção e remodelação de um 

determinado número de habitações públicas existentes, no sentido de haver 

correspondência entre as instalações e os equipamentos das fracções modelo dos 

apartamentos para idosos, e ainda elaborar um plano de experiência de alojamento 

em apartamentos para idosos, por exemplo, dividindo os diferentes grupos de idosos 

de acordo com a idade, sexo, condições de saúde e capacidade funcional, para que 

experimentem as novas instalações e o alojamento nos referidos apartamentos. 

Durante este período, há que registar e analisar as opiniões dos idosos sobre os 

apartamentos e as respectivas instalações, bem como a procura efectiva dos 

mesmos, de modo a facilitar a adaptação específica às necessidades reais dos 

idosos no futuro, de modo a ajustar atempadamente o projecto desses apartamentos, 

para que a sua concepção seja mais “realista” e corresponda às necessidades reais 

dos idosos. O Governo vai fazê-lo? Caso contrário, os apartamentos para idosos 

poderão ficar inutilizados devido ao facto de algumas das suas instalações não 

satisfazerem as necessidades de alguns idosos, ou resultar em situações caóticas de 
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desperdício do erário público e dos recursos. Qual é a opinião do Governo sobre 

isto? 

2. Para além disso, segundo alguns cidadãos, a conclusão dos apartamentos 

para idosos precisa de algum tempo e muitos idosos podem não reunir os requisitos 

necessários para se candidatarem, no entanto, uma parte das instalações dos 

apartamentos para idosos é adequada para ser instalada em casa própria. Assim 

sendo, o Governo deve colocar o projecto, as dimensões e os dados pormenorizados 

das referidas instalações no Portal do Governo, para servir de referência aos 

residentes. Vai fazê-lo? 

 

29 de Setembro de 2021 
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