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INTERPELAÇÃO ORAL  

Problemas habitacionais dos idosos que vivem nos bairros antigos 

O envelhecimento da população de Macau é cada vez mais grave, por isso, são 

cada vez mais as necessidades económicas, de cuidados de saúde, regalias sociais, 

e habitação. Para os idosos poderem viver uma velhice condigna, além dos cuidados 

de saúde e bem-estar social, um ambiente habitacional seguro e confortável é algo 

que aumenta logo a sua qualidade de vida. As “residências para idosos”, a 

implementar brevemente pelas autoridades, são uma forma eficaz de resolver os 

problemas habitacionais dos idosos. 

O Governo tem promovido a ideia de “manutenção dos idosos no domicílio”, mas 

muitos deles têm manifestado que o ambiente em que vivem é péssimo, está bastante 

degradado, todos os dias têm de subir escadas nos prédios antigos onde vivem, e os 

equipamentos eléctricos antigos são um risco para a sua segurança. O ambiente 

habitacional desses idosos é um problema social ao qual o Governo deve dar 

importância e resposta, pois a sua melhoria é crucial para a implementação eficaz das 

políticas de apoio aos idosos de Macau. 

Segundo o Governo, para os idosos que têm habitação própria e não reúnem os 

requisitos para se candidatarem à habitação social, vão ser construídas 1800 fracções 

autónomas no lote P, que vão ser transformadas em residências para idosos; os 

idosos terão “capacidade para pagar a renda” e poderão ainda gozar das instalações 

complementares, por exemplo, centro de saúde, centro de actividades, restaurantes, 

acesso exclusivo a cadeiras de rodas, etc. Apoio fortemente este projecto das 

residências para idosos, mas como, segundo as previsões, o seu número é limitado, 
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vai ser difícil satisfazer as necessidades dos idosos dos bairros antigos e, além disso, 

a construção vai demorar três anos e meio, portanto, deve ser prestado o 

correspondente apoio a curto prazo aos idosos dos bairros antigos. 

Sendo assim, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. O projecto de residências para idosos foi unanimemente reconhecido pela 

população. Muitos idosos dos bairros antigos querem saber, o mais rápido 

possível, se têm condições para se candidatarem. O Governo vai divulgar os 

requisitos para a atribuição dessas residências, e os respectivos 

procedimentos de apreciação e autorização? 

2. Segundo o Governo, no projecto-piloto das residências para idosos no lote P, 

haverá 1800 quartos individuais, assim, serão beneficiados 1800 idosos, no 

máximo. Já se procedeu à estatística do número de idosos que moram em 

edifícios antigos nos bairros antigos? Se o número ultrapassar a quota, o 

Governo deve tomar como referência os dados reais e proceder, 

atempadamente, ao planeamento dos outros terrenos desaproveitados, 

construindo, de acordo com as necessidades, um número adequado de 

residências para idosos. Vai fazê-lo? 

26 de Novembro de 2020 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 

 


