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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Indústria dos serviços de assistência a idosos 

Sob surto da COVID-19, registou-se uma grande queda na economia de 

Macau, destacando-se a monotonia da estrutura económica. Assim, há 

necessidade premente de criar e desenvolver novas indústrias, de optimizar a 

estrutura industrial e de elevar a competitividade global da RAEM, com vista a 

concretizar o desenvolvimento sustentável da diversificação adequada da 

economia. 

Actualmente, a esperança média de vida em Macau é de 84 anos, e o número 

de idosos é elevado. Segundo os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e 

Censos (DSEC), em 2019, excluindo os trabalhadores e estudantes não residentes 

a residir em Macau, a população local totalizava 555 mil pessoas, das quais 14,6 

por cento eram idosos com idade igual ou superior a 65 anos, e o índice de 

dependência dos idosos atingia 21 por cento, isto é, cada idoso era suportado por 

cerca de 5 adultos. Com o envelhecimento contínuo da população de Macau, a 

assistência a idosos assume-se como um mercado com grande viabilidade e 

potencialidade de desenvolvimento. De facto, o “Plano Quinquenal de 

Desenvolvimento da RAEM (2016-2020)” também menciona que se deve tomar 

como referência as experiências do exterior, conjugando-as com a realidade de 

Macau, no sentido de desenvolver a indústria dos serviços de assistência a idosos. 

O âmbito desta indústria é amplo, abrange os cuidados de saúde, a assistência 
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médica e o tratamento, mas também a alimentação, o vestuário, o alojamento e o 

entretenimento dos idosos, oferecendo enormes oportunidades de negócio. O 

Governo da RAEM pode começar por pôr em prática, a título experimental, a 

prestação de cuidados, a formação, o emprego e o turismo para idosos. As regiões 

vizinhas, como o Interior da China, Hong Kong e Taiwan, também têm as suas 

próprias experiências nesta indústria, e algumas até oferecem produtos e modelos 

mais amadurecidos, que podem servir de referência para os serviços competentes 

de Macau. 

Sendo assim, interpelo sobre o seguinte: 

1. O Governo da RAEM planeia construir, no prazo de três a três anos e meio, 

residências do tipo hotel para idosos, com fornecimento de refeições e 

assistência médica. Acredita-se que, nessa altura, vai aumentar a procura de 

serviços relacionados com os cuidados de saúde, tratamento, produtos 

tecnológicos etc., destinados aos idosos. A indústria dos serviços de assistência 

a idosos tem grandes potencialidades de desenvolvimento, mas, neste 

momento, os produtos são relativamente monótonos, não se conseguindo 

formar ainda uma cadeia industrial. O Governo deve tomar a iniciativa de 

planear e criar os respectivos regimes jurídicos, as técnicas de inspecção dos 

produtos e as normas de avaliação, e deve ainda promover a cooperação entre 

os idosos, as instituições de serviços sociais e as empresas, para introduzir e 

pesquisar mais produtos destinados aos idosos, e elevar o nível de 

reconhecimento internacional das técnicas usadas nesses produtos, com vista 

a melhorar a qualidade dos serviços que se prestam aos idosos. Vai fazê-lo? 
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2. O desenvolvimento industrial exige quadros qualificados. O Governo deve 

estudar a optimização do mecanismo de formação de quadros qualificados na 

área dos serviços de assistência a idosos. Vai fazê-lo? Vai colaborar com as 

instituições de ensino superior e os institutos de enfermagem, para reforçar, em 

conjunto, a formação de quadros qualificados na área dos cuidados aos idosos? 

Como não existe em Macau um curso específico sobre gestão dos serviços de 

assistência a idosos, o Governo deve estudar a criação de cursos e de 

formação certificada nesta vertente, com vista a apoiar o desenvolvimento da 

referida indústria. Vai fazê-lo? 

3. Tendo em conta a industrialização da medicina tradicional chinesa e o 

desenvolvimento e o amadurecimento do Parque Científico e Industrial da 

Medicina Tradicional Chinesa, o Governo deve promover a união entre a 

medicina tradicional chinesa e os serviços de assistência a idosos, para 

promover a exploração de mais produtos destinados aos idosos e o 

desenvolvimento, a longo prazo e sustentável, desta indústria em Macau. Vai 

fazê-lo? 

 

7 de Dezembro de 2020 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang 


