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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Melhoramento do "Programa Piloto de Prótese dentária para Idosos" 

 

O “Programa Piloto de prótese dentária para os idosos”, lançado pelas 

autoridades em 2019, foi reconhecido e alertou a atenção dos idosos. No entanto, 

segundo algumas vozes da sociedade, os resultados não são satisfatórios, e há uma 

grande diferença entre as expectativas e a real procura por parte da população idosa 

de Macau. 

Segundo afirmações recentes de muitos idosos com mais de 75 anos, as suas 

condições de vida, no que respeita aos dentes, são muito limitadas quando atingem 

os 75 anos, uma vez que perdem funções básicas que permitem alimentar-se, 

situação que afecta gravemente a sua vida. No momento do pedido de subsídio ao 

referido “Programa Piloto”, os idosos que não se encontravam na lista dos idosos 

beneficiários do apoio financeiro do IAS não conseguiram obter o respectivo subsídio.  

Embora as autoridades tenham reiterado, várias vezes, que o “Programa Piloto” 

se destina aos idosos com dificuldades económicas, é do conhecimento geral que, no 

mercado, a fixação de próteses dentárias e os tratamentos prévios requerem, muitas 

vezes, custos elevados, que podem mesmo atingir dezenas de milhares de patacas. 

As dificuldades económicas de muitos idosos não atingem os montantes exigidos para 

receberem apoio do IAS, mas, na verdade, para muitos idosos sem rendimentos, uma 

despesa de dezenas de milhares de patacas só pode ser insuportável. É de referir que 

a função dos dentes tem implicações com a qualidade básica de sobrevivência e com 

a saúde dos idosos, por isso, há que proceder, o mais rapidamente possível, à revisão 

e ao aperfeiçoamento do referido “Programa Piloto”. 
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Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Segundo muitos idosos, os serviços de prótese dentária são urgentemente 

necessários, por isso, espera-se que o Governo concretize, de melhor forma, 

o plano de apoio financeiro às próteses dentárias, com vista a beneficiar um 

maior número de idosos. Nestes últimos três anos, qual foi o resultado da 

implementação do "Programa Piloto de Prótese dentária para Idosos"? 

2. Devido ao abrandamento económico, os rendimentos dos residentes 

diminuíram, assim, muitos idosos foram afectados e a sua vida está cada vez 

mais difícil, por isso, muitos deles, que não têm apoio económico do Instituto 

de Acção Social (IAS), esperam poder também participar no referido plano de 

apoio financeiro às próteses dentárias. O “Programa Piloto” tem carácter 

experimental, mas já se encontra em implementação há cerca de 3 anos, 

assim sendo, o Governo deve proceder à sua revisão ainda este ano, com 

vista a reduzir o montante dos requisitos económicos, por forma a que mais 

idosos com dificuldades possam usufruir desse plano. Vai fazê-lo? 

3. Com o envelhecimento da população de Macau, é cada vez maior a procura 

de próteses dentárias, assim sendo, o Governo deve cooperar com mais 

instituições de saúde locais e das regiões vizinhas, oferecendo tratamento 

gratuito, para que os idosos possam concluir a fixação das próteses dentárias 

o mais rapidamente possível. Vai fazê-lo? 
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