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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Melhoramento da aplicação de cuidados de saúde inteligentes e elevação da 

qualidade dos serviços de apoio a idosos 

 

Macau entrou numa fase de envelhecimento populacional e, segundo os dados 

da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), até 2021, a população de 

Macau com idade igual ou superior a 65 anos atingiu 83 200 pessoas, o índice de 

dependência da população idosa é de 21,5 por cento, sendo que o índice da 

população idosa subiu para 83,7 por cento. Graças ao investimento contínuo do 

Governo da RAEM na área da saúde, a esperança média de vida dos cidadãos 

aumentou para 84,1 anos, posicionando-se Macau entre os melhores do mundo 

quanto à expectativa de vida. Prevê-se que, no futuro, a procura de lares de idosos 

irá aumentar significativamente, aumentando a pressão sobre as finanças sociais, o 

espaço físico e os recursos humanos da comunidade. 

De acordo com a avaliação intercalar do “Plano Decenal de Acção para os 

Serviços de Apoio a Idosos 2016 – 2025”, o Governo, para além da criação de uma 

enfermaria de geriatria e de um plano de quartos de enfermarias destinadas a apoiar 

os idosos, de modo a responder às solicitações da sociedade, continua a introduzir 

activamente “elementos inteligentes” ao nível da gestão dos serviços para idosos, tais 

como o serviço de localização “Peng On Tung”, o Cartão de Benefícios Especiais para 

Idosos e o “Programa Piloto eHR”, por forma a melhorar e a elevar os serviços 

existentes para idosos. O Instituto de Acção Social (IAS) prevê que, em 2024, seja 

elaborada a proposta-padrão do sistema geral de cuidados domiciliários inteligentes 
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para idosos a ser instalado nos apartamentos para idosos, prestando os cuidados e 

apoios necessários. 

A sociedade concorda que a introdução da tecnologia inteligente é, 

reconhecidamente, um meio para elevar a qualidade e eficácia dos serviços, aliviar a 

pressão dos cuidadores e melhorar as condições de vida dos idosos, pelo exposto, 

espera-se que o Governo reforce a promoção do conceito de “cuidados inteligentes 

para idosos” e o âmbito da sua aplicação. Para além de se poder aplicar nos 

apartamentos para idosos, pode-se também alargar o seu âmbito na prestação de 

outros serviços destinados aos idosos e ajudar as instituições de serviços, os utentes 

e os cuidadores a familiarizarem-se com a tecnologia e a criarem hábitos de utilização.  

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. De acordo com o plano de acção a médio e longo prazo do “Plano Decenal de 

Acção para os Serviços de Apoio a Idosos 2016 – 2025”, vai-se estudar a 

procura do desenvolvimento dos serviços de apoio a idosos nos próximos 10 

anos, ou seja, entre 2026 e 2035, tendo por base os resultados dos últimos 

censos e a situação real de Macau. Assim sendo, vai o IAS proceder à revisão 

e melhoramento específico dos modelos de serviços existentes no âmbito da 

combinação da tecnologia inteligente com os cuidados médicos prestados aos 

idosos e da aplicação de Gerontecnologia?  

2. O Governo lançou em 2019 o “Plano de Apoio Financeiro para a Aplicação da 

Gerontecnologia”, que contou com a participação de 17 instituições de 

serviços de apoio a idosos, até Maio de 2021. Qual é o ponto de situação da 

sua participação? Quais são os principais serviços utilizados? O Governo vai 
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adoptar outras medidas e definir uma proposta-padrão, com vista a promover 

e regulamentar a sua introdução em mais equipamentos e serviços sociais, 

melhorar a eficácia do processo de enfermagem e elevar a qualidade dos 

serviços prestados, satisfazendo assim as necessidades no futuro? 

04 de Março de 2022 

   

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Cheng I 


