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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Questões respeitantes a envelhecimento populacional e a saúde 

 

  Segundo os Resultados Globais dos Censos 2021 divulgados recentemente 

pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), a população de Macau 

continuou a envelhecer e, nos últimos dez anos, a população idosa (com 65 anos ou 

mais) aumentou significativamente, aliás, mais do dobro, e ascendeu a 82 mil, 

representando 12,1 por cento da população total. O índice de envelhecimento subiu 

para 83,7 por cento, e espera-se que o envelhecimento populacional se agrave depois 

de dez anos. 

  À medida que a população de Macau envelhece a um ritmo acelerado, as 

doenças crónicas são predominantes e tornam-se mais prevalecentes numa idade 

mais jovem. Isto, juntamente com a crescente ameaça de várias doenças infecciosas 

nos últimos anos, levou a uma crescente procura de serviços médicos e de 

enfermagem, o que deu azo a uma enorme pressão ao nível das despesas dos 

cuidados de saúde e da oferta de mão-de-obra. Torna-se assim, também, muito 

importante melhorar a qualidade dos cuidados de saúde, e formar e estabilizar os 

quadros qualificados no sector da saúde. Pelo exposto, o Governo da RAEM deve, 

tendo em conta as projecções da população de Macau e o futuro desenvolvimento 

social, assumir uma atitude positiva para lidar com a situação, tomando medidas 

preventivas, ponderando e definindo, quanto antes, as políticas de saúde e o 

planeamento de recursos humanos a longo prazo e viáveis, em prol do 
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desenvolvimento saudável e sustentável do sistema de saúde de Macau, bem como 

da disponibilização de melhores cuidados de saúde à população.    

 

 Interpelo, então, o Governo, sobre o seguinte:  

1. Os Resultados Globais dos Censos 2021 foram já divulgados, e a DSEC irá 

divulgar o Relatório relativo às projecções da população de Macau no segundo 

semestre deste ano. No futuro, as autoridades devem ajustar os vários 

indicadores de planeamento inerentes à definição das políticas dos cuidados de 

saúde à luz dos vários dados dos censos e das projecções da população, e 

considerar o aumento ou a redistribuição de recursos. Vão fazê-lo? As 

autoridades devem aproveitar as tecnologias inteligentes para avançar com a 

melhoria da eficiência do sistema público de saúde, no sentido de responder aos 

desafios da crescente procura de serviços. Vão fazê-lo? 

2. Segundo afirmações das autoridades, tendo como objectivo satisfazer as 

necessidades futuras da sociedade e aumentar o nível dos cuidados de saúde, 

os Serviços de Saúde estão a apurar a situação real dos profissionais de saúde 

de 15 categorias e irão proceder à avaliação e previsão da oferta e da procura 

dos recursos humanos de profissionais de saúde em Macau [1]. Para além disso, 

as autoridades devem definir ainda, tendo em conta as futuras mudanças 

demográficas, o rácio médico/habitantes e o rácio enfermeiro/habitantes que 

pretende alcançar. Vão fazê-lo? As autoridades devem definir planos de 

formação do pessoal médico e de enfermagem a médio e longo prazo, em prol 
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da melhoria da respectiva formação. Vão fazê-lo? 

3. Ao longo dos anos, o Governo da RAEM tem encorajado e implementado a 

política da “manutenção dos idosos no domicílio”. À medida que a população 

envelhece, a procura de cuidados de saúde comunitários para os idosos está a 

aumentar gradualmente. Além de continuar a melhorar o sistema dos cuidados 

de saúde primários, as autoridades devem reforçar ainda mais a cooperação 

com instituições médicas privadas e médicos privados, de modo a aliviar a 

pressão sobre o sistema público de saúde e permitir o desenvolvimento conjunto 

do sistema público e do sistema privado de saúde, complementando os pontos 

fortes e fracos um do outro, e melhorando a qualidade global dos cuidados de 

saúde. Vão fazê-lo? 

 

22 de Junho de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang 

 

Fonte:  

[1] Resposta do Governo à interpelação escrita apresentada pela Deputada Wong Kit Cheng 

em 28 de Janeiro de 2022, sob o n.o do Despacho: 166/VII/2022.   


