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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Reforço de apoios a cuidadores e a pessoas alvo dos seus cuidados 

 

No início deste ano, devido à epidemia de Covid-19, as escolas e instituições que 

prestam serviços sociais suspenderam a sua abertura ao público, o que acarretou 

grandes “encargos” e influências para os pais e os cuidadores de portadores de 

deficiência e de doentes crónicos. Alguns cuidadores foram obrigados a demitir-se 

para cuidarem da família, o que constitui uma pressão dupla para as famílias mais 

desfavorecidas; mais ainda, para evitar aglomerações de pessoas, os cuidadores 

ficam em casa e têm de cuidar, durante 24 horas, de portadores de deficiência, idosos 

e seus filhos, o que faz com que os cuidadores não tenham tempo para “respirar”. 

Face à epidemia, alguns cuidadores até podem ficar desempregados ou ser 

chamados a tirar licença sem vencimento, o que vai prolongar o tempo de convivência 

com a família, aumentando os conflitos com os seus familiares e dando origem a uma 

grande pressão emocional, económica e nas relações familiares dos cuidadores. 

Segundo informações de algumas instituições de reabilitação e de portadores de 

deficiência, embora as instituições que prestam serviços sociais tenham retomado, 

faseadamente, o seu funcionamento a partir de Junho, o certo é que, devido à 

epidemia e às medidas lançadas pelo Governo, só podem prestar serviços a 50 por 

cento dos seus utentes. Assim sendo, muitos dos cuidadores só podem continuar a 

ficar em casa a tomar conta das pessoas alvo dos seus cuidados, não podendo 
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trabalhar normalmente, pois até podem ser obrigados a demitir-se para poderem 

cuidar dos seus familiares. Quanto às pessoas que necessitam de cuidados, como 

não têm treino de reabilitação e actividades durante muito tempo, facilmente ficam 

com problemas emocionais, perdendo as capacidades adquiridas, o que constitui 

dificuldades para o trabalho dos cuidadores. Esta situação leva a que os cuidadores 

tenham de enfrentar, ao mesmo tempo, pressão ao nível económico e de prestação 

de cuidados. Tendo em conta que a epidemia se mantém há cerca de um ano, a 

pressão física e psicológica de muitos cuidadores atingiu quase o seu pico. Assim 

sendo, espera-se haver aumento das vagas dos utentes, a fim de evitar o surgimento 

de riscos físicos e psicológicos, decorrentes de diversos tipos de stress, para os 

cuidadores e pessoas alvo dos seus cuidados.  

O Governo lançou, no mês passado, o projecto-piloto do subsídio para cuidadores 

e, neste momento, o prazo de inscrição já terminou, tendo-se iniciado a atribuição do 

subsídio. No entanto, muitas opiniões consideram que os requisitos para a 

candidatura são limitados. Segundo os dados estatísticos disponibilizados pelas 

autoridades, o número de requerentes que reuniam as condições exigidas era pouco 

mais de 2001 e, no final, o número de requerimentos foi pouco mais de 100. Assim 

sendo, existem ainda muitas famílias com necessidades prementes que não 

conseguem ser beneficiadas. De acordo com as autoridades, “segundo o projecto-

piloto, não há muitas restrições ao nível de critérios, isto é, ao nível de rendimento dos 

candidatos, de fiscalização dos cuidadores e de outras exigências; há que recolher 

                                            

1 5 de Novembro de 2020, Previsões do Governo - mais de 200 pessoas reúnem os requisitos 

para a atribuição do subsídio a cuidadores, Notícias da Rádio Macau. 
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mais dados e opiniões, criar instrumentos objectivos de avaliação, formar pessoal, 

etc.”2. No entanto, como foram poucos os requerimentos, estou preocupada com o 

facto de as autoridades não terem recolhido dados suficientes para avaliar a situação 

real. 

Face ao exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Devido ao funcionamento limitado das instituições de reabilitação, muitos 

cuidadores e pessoas alvo dos seus cuidados sofrem pressões ao nível económico e 

também físico e psicológico. Neste momento em Macau, quando a epidemia passou 

a situação de normalidade, em que as escolas, os estabelecimentos de diversões e a 

entrada e saída dos postos fronteiriços retomam gradualmente a sua abertura, as 

autoridades devem criar planos para aumentar o número de vagas de utentes, com 

vista a aliviar os encargos dos cuidadores. Vão fazê-lo? 

2. Para além de salvaguardar um número suficiente de vagas para as pessoas 

portadoras de deficiência, há que lhes proporcionar ainda um bom ambiente de 

prevenção epidémica. Assim sendo, as autoridades vão aumentar os recursos 

necessários à prevenção e combate à epidemia, por exemplo, instalar equipamentos 

de medição de temperatura e purificadores do ar, e utilizar o “revestimento antivírico” 

inovador, etc.? 

3. O número reduzido de requerimentos do projecto-piloto do subsídio para 

cuidadores pode não reflectir a situação real da sociedade. As autoridades devem, 

                                            

2 9 de Dezembro de 2020, IAS: A eliminação do serviço a tempo parcial de meio dia das creches 

subsidiadas – não se trata necessariamente de corte radical, Notícias da Rádio Macau. 
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passo a passo, afrouxar as condições de candidatura e avançar com a nova ronda de 

candidatura do referido projecto, para que mais famílias com portadores de deficiência 

possam ser beneficiadas e, ao mesmo tempo, fornecer dados suficientes e eficazes 

para o futuro. Vão fazê-lo?  

 

11 de Dezembro de 2020 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 




