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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Planeamento dos serviços de cuidados a idosos e formação de pessoal da área 

da saúde  

 

De acordo com os “Resultados Globais dos Censos 2021”, face a 2011, a 

população idosa de Macau (com 65 anos ou mais) aumentou significativamente 

107,2 por cento, para 82 812 pessoas, tendo o índice de envelhecimento subido para 

83,7 por cento1. O contínuo envelhecimento da população e a escassez de recursos 

para a prestação de cuidados a idosos fazem com que os serviços prestados não 

consigam dar resposta às necessidades. 

Para fazer face ao aumento contínuo da procura de lares, o Governo da RAEM 

vai criar mais de 1000 vagas em diversas zonas, esforçando-se ainda por reservar 

espaços para a construção de lares nas instalações públicas. Ao mesmo tempo, 

espera-se que o mercado possa disponibilizar lares de idosos para responder às 

diferentes solicitações da sociedade2. No entanto, actualmente a oferta de vagas 

continua insuficiente e são muitas as pessoas que estão em lista de espera, mais, é 

                                            
1 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos: Resultados Globais dos Censos 2021 

http://www.dsec.gov.mo/Statistic/Demographic/PopulationCensus/2021%E4%BA%BA%E5%8F%

A3%E6%99%AE%E6%9F%A5%E5%88%9D%E6%AD%A5%E7%B5%90%E6%9E%9C.aspx?lang=p

t-PT 
2 “Macao Daily News”, dia 7 de Dezembro de 2022, pág. A6: “Vão ser criadas 200 vagas em lares 

para idosos nos próximos 2 anos”. 

http://www.macaodaily.com/html/2022-12/07/content_1639754.htm. 
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necessário tempo para a construção de lares, por isso não é possível satisfazer as 

necessidades a curto prazo. De entre os idosos em lista de espera, muitos não 

reúnem condições para serem cuidados pelos seus familiares, uma vez que o 

cônjuge é também idoso e os outros membros da família precisam de ir trabalhar, 

pelo que estes idosos necessitam dos serviços de apoio comunitário. Face à 

crescente procura de lares, o Governo deve continuar a avaliar se os serviços 

prestados correspondem ao equilíbrio entre a oferta e a procura, e proceder, em 

tempo oportuno, à sua optimização, a fim de prestar apoio adequado aos idosos 

necessitados. 

Para além disso, a falta de recursos humanos na área dos cuidados de saúde é 

também uma das grandes dificuldades com que se depara o Governo no âmbito da 

melhoria dos serviços prestados aos idosos. No início da epidemia, o Governo 

manifestou a intenção de formar pessoal para os lares, mas, como este tipo de 

trabalho é árduo, os residentes não querem ingressar nesta área, por isso, esta 

intenção acabou por fracassar 3 . É de salientar que, actualmente, a taxa de 

desemprego em Macau continua elevada, e muitos residentes estão à procura de 

emprego, por isso, as autoridades podem, através da cooperação interdepartamental, 

organizar cursos de formação e, após a sua conclusão, proceder à colocação destes 

residentes, com vista a incentivar os residentes a dedicarem-se à prestação de 

cuidados aos idosos, o que não só contribui para colmatar a falta de recursos 

humanos nesta área, mas também vai resolver o problema de desemprego. 

                                            

3 Idem rodapé 2. 
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Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. O “Segundo Plano Quinquenal de Desenvolvimento Socioeconómico da 

Região Administrativa Especial de Macau (2021-2025)” refere que 

“[p]restaremos ainda o apoio adequado aos cuidadores de idosos (...), de 

modo a proporcionar diferentes modelos de serviços públicos e privados aos 

idosos de diversas camadas sociais e com necessidades específicas”4. 

Podemos reparar que, no futuro, dispomos de investimento público e de 

mercado privado para os serviços de cuidados a idosos. Face à falta de 

vagas nos lares de idosos de Macau, de que planos dispõe o Governo da 

RAEM para incentivar as empresas privadas a desenvolverem os respectivos 

serviços, com vista a alargar os serviços prestados nos lares e a satisfazer as 

necessidades dos diferentes tipos de idosos? 

 

2. Devido à falta de vagas, muitos idosos que necessitam de lares acabam por 

ficar em casa, o que leva ao aumento da procura de serviços de apoio 

comunitário. O Governo procedeu a alguma avaliação sobre o equilíbrio entre 

a oferta e a procura dos diversos serviços de apoio comunitário? No próximo 

ano, o Governo vai criar um centro de dia para idosos e uma nova equipa de 

                                            

4 Segundo Plano Quinquenal de Desenvolvimento Socioeconómico da Região Administrativa 

Especial de Macau (2021-2025), pág. 47. 
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serviços de cuidados domiciliários integrados e de apoio5. O Governo tem 

outros planos para este tipo de serviços? 

 

3. Regista-se a falta de recursos humanos na profissão de cuidadores, e 

dificilmente se vai conseguir dar resposta ao aumento da procura no futuro. 

Assim, o Governo deve, através da cooperação interdepartamental, organizar 

cursos de formação e proceder à colocação dos residentes para esta área 

profissional após a conclusão dos mesmos, com vista a colmatar a crescente 

falta de recursos humanos. Vai fazê-lo? 

 

9 de Dezembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Leong Wong 

                                            

5 TDM- Teledifusão de Macau, S. A., dia 28 de Novembro de 2022: “Elsie Ao Yeong U responde 

positivamente às exigências relativas às mudanças sociais registadas no debate das Linhas de Acção 

Governativa da tutela para os Assuntos Sociais e Cultura”. 


