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INTERPELAÇÃO ORAL  

O problema da terceira idade 

 

Segundo os Resultados Globais dos Censos 2021, a população de Macau 

continua a envelhecer, até Agosto de 2021, a população ascendia a 682.070 pessoas, 

82.812 das quais eram idosos com 65 ou mais anos, portanto, um aumento 

significativo de 107,2%, face a 2011. Estas pessoas representam 12,1% do total da 

população, mais 4,9 pontos percentuais do que há dez anos, e o índice de 

envelhecimento subiu 23 pontos percentuais para 83,7%. Excluindo os trabalhadores 

e estudantes não residentes, o índice de dependência dos idosos locais é de 21,2%, 

ou seja, 1 idoso é sustentado por cerca de 5 adultos. 

Em Junho de 2022, segundo a resposta a uma interpelação de um deputado, o 

Governo afirma que existem em Macau 24 lares de idosos, com capacidade para 

oferecer 2510 vagas. Tendo em conta o aumento da procura de lares por parte da 

população sénior, o Governo vai aumentar as vagas disponíveis nos lares de idosos 

para aproximadamente 2700 nos próximos dois anos, através da criação de um lar de 

idosos no bairro da Ilha Verde e, ainda de vagas num centro de serviços integrados 

para idosos. Vai continuar a criar mais lares de idosos nas habitações públicas ou nos 

terrenos para instalações do Governo adequados para o efeito, como na nova zona A, 

ou seja, na ‘UOPG Este-2’ (Zona Este-2), que vão oferecer cerca de 850 vagas. Porém, 

como há sempre falta de vagas nos lares de idosos, os idosos necessitados têm de 

esperar muito tempo e não conseguem aceder a esses serviços rapidamente. Para 

além dos serviços de lares, o Governo criou também instalações para apoio e 

cuidados comunitários: os serviços de cuidados domiciliários, de cuidados especiais 

diurnos e de apoio aos cuidadores, a fim de prestar todo este tipo de cuidados aos 

idosos e suas famílias, mas a procura é maior do que a oferta. 

Segundo as previsões do Governo, daqui a dez anos, o envelhecimento da 

população vai agravar-se e a procura de vagas nos lares de idosos e de outros 

serviços de apoio domiciliário vai continuar a aumentar, situação a que a sociedade 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IO‐2022‐10‐28‐Ho Ion Sang (P)‐AV‐APN  2 

está atenta. Espera-se que o Governo disponha de planos específicos e de longo 

prazo. 

Assim, interpelo sobre o seguinte: 

1. Para satisfazer as necessidades de mais idosos, o Governo deve aumentar a 

proporção entre a população e as vagas nos lares de idosos. Vai fazê-lo? Segundo as 

previsões, a Zona leste-2 vai oferecer cerca de 850 vagas em lares de idosos, então, 

também vão ser criadas mais vagas nas outras zonas dos novos aterros? Segundo o 

Governo, vai ser implementado, ainda este ano, o programa piloto de acolhimento 

temporário nos centros de cuidados especiais diurnos, para ajudar as pessoas com 

necessidades específicas a tomar conta das suas famílias, disponibilizando 

alojamento de curta duração a idosos debilitados. Qual é o ponto de situação da 

implementação desse programa? 

2. Com o agravamento do envelhecimento da população, prevê-se um aumento 

contínuo da procura de pessoal na área dos cuidados permanentes. Para além do 

reforço da formação nas instituições de ensino superior e da organização de mais 

cursos de formação profissional para o pessoal das diversas áreas da prestação de 

cuidados, o Governo deve olhar para as experiências da China e de outras regiões, 

isto é, estudar e discutir sobre a implementação do “Time Bank”, um novo modelo de 

apoio mútuo aos idosos, incentivando e apoiando os residentes no voluntariado aos 

idosos, e promover a formação de um ciclo sustentável dos recursos gerados por 

estes serviços entre os indivíduos, as famílias e a sociedade. Vai fazê-lo? 

3. No início deste ano, o Governo afirmou que, com vista a tornar mais científica 

a actualização da pensão para idosos e de outras prestações, o Fundo de Segurança 

Social (FSS) ia criar o mecanismo de ajustamento regular das prestações do regime 

de segurança social. Qual é o ponto de situação da criação desse mecanismo? 

28 de Outubro de 2022 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang 


