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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre a qualidade da vida transfronteiriça dos idosos  

 

Segundo os dados mais actualizados da Direcção dos Serviços de Estatística e 

Censos da RAEM, divulgados em Março deste ano, até finais de Dezembro de 2020, 

a população total de Macau era de 683 100 pessoas, das quais 12,9% eram população 

idosa com idade igual ou superior a 65 anos, ou seja, um aumento anual de um ponto 

percentual. A taxa de envelhecimento aumentou para 97,1% [1], portanto, o 

envelhecimento populacional persiste, e Macau está a passar duma “sociedade em 

envelhecimento” para uma “sociedade envelhecida”. Assim sendo, é necessário 

reforçar a promoção das políticas diversificadas em matéria de garantias da vida na 

velhice, assim como aperfeiçoar, constantemente, os mecanismos de protecção dos 

idosos nos termos do Regime jurídico de garantias dos direitos e interesses dos idosos, 

como, por exemplo, a concretização do subsídio para os cuidadores de idosos, a 

generalização dos cuidados inteligentes aos idosos, o bom aproveitamento das 

oportunidades de desenvolvimento na Zona de Cooperação Aprofundada entre 

Guangdong e Macau em Hengqin, o enriquecimento dos serviços para idosos quer ao 

nível dos tipos quer em termos quantitativos, e a construção de um ambiente com 

simpatia, respeito e amor pelos idosos, para os idosos que, quando eram jovens, se 

entregaram e contribuíram para Macau, serem apoiados e terem uma vida tranquila 

na velhice.  

Segundo as afirmações, há dias, do subdirector dos serviços municipais da 

cidade de Zhuhai, numa conferência de imprensa sobre o aprofundamento da reforma 

e promoção duma vida com elevada qualidade, vai ser aprofundada a cooperação 
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entre Zhuhai e Macau nos cuidados aos idosos, vão ser apoiados o desenvolvimento 

da Zona de Cooperação Aprofundada e a integração dos cuidados aos idosos de 

Macau, e vai ser reforçada a cooperação entre Zhuhai e Macau no âmbito dos serviços 

para os idosos. Ainda segundo o mesmo responsável, vai ser efectuado um estudo 

sobre a viabilidade das políticas sobre os serviços para idosos de âmbito 

transfronteiriço, isto é, abrangendo Macau e Zhuhai, o qual vai incidir, entre as demais 

matérias, na articulação entre as duas regiões ao nível das políticas de protecção de 

idosos e dos respectivos padrões e serviços, a fim de se criar um projecto padronizado 

em concreto [2] e de promover a concretização bem-sucedida em Hengqin das 

políticas de protecção aos idosos adoptadas nas duas regiões.  

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Tomar Hengqin como ponto-piloto para promover a articulação das regalias das 

duas regiões é uma coisa nova a tentar. Ao efectuar, em conjunto com Zhuhai, estudos 

sobre as políticas das duas regiões, o Governo da RAEM deve definir mecanismos 

para a recolha de opiniões e do feedback sobre os serviços prestados, com vista a 

dar uma resposta rápida às solicitações dos idosos de Macau que se encontram em 

Zhuhai, criando um ambiente de simpatia, respeito e amor pelos idosos. Isto vai ser 

feito?  

2. Nos últimos anos, o Governo disponibilizou a Conta Única para os idosos 

poderem tratar, via telefones inteligentes, das formalidades relacionadas com a prova 

de vida, oferecendo assim facilidades aos idosos de Macau que optem por passar a 

sua velhice no Interior da China. O Governo deve cooperar com as autoridades do 

Interior da China no sentido de se ligar a Conta Única aos serviços municipais do 

Interior da China, com vista a facilitar a vida aos idosos de Macau que vivem no Interior 

da China. Vai fazê-lo?  
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3. Os cuidados de saúde são uma questão crucial no âmbito dos serviços 

transfronteiriços para idosos. Para além do ambiente, pessoal, regime, regalias e 

subsídios, o que capta mais atenção é a qualidade dos serviços e instalações médicos. 

As autoridades devem negociar com Zhuhai, no sentido de estudar, atendendo às 

actuais instalações e ao rumo das futuras políticas de Hengqin, a introdução de mais 

medidas no âmbito dos cuidados de saúde inteligentes e da protecção dos idosos, 

com vista a aumentar as garantias médicas e a saúde dos idosos de Macau no Interior 

da China.  

 

Nota: 

[1] Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Estatísticas 

Demográficas referentes ao 4.º Trimestre de 2020, 

https://www.dsec.gov.mo/Statistic/Demographic/DemographicStatist ics/

2020%E5%B9%B4%E7%AC%AC4%E5%AD%A3%E4%BA%BA%E5%8F

%A3%E7%B5%B1%E8%A8%88.aspx 

[2] 4 de Novembro de 2021, Macau Daily, pág. A09, 

http://www.macaodaily.com/html/2021-11/04/content_1554476.htm 
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