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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Promover a optimização gradual da atribuição do subsídio para cuidadores 

Face ao envelhecimento da população e ao aumento do número de crianças com 

necessidades especiais, as solicitações das famílias e dos cuidadores têm despertado 

a atenção da sociedade nos últimos anos. Recentemente, o Governo anunciou a 

implementação de um novo “Projecto-piloto do subsídio para cuidadores” (doravante 

designado por “Projecto”) para 2022 – 2023. Após a abertura das primeiras inscrições 

em Novembro de 2020, é pela terceira vez que se desenvolvem os trabalhos de 

inscrições para o efeito, e o que merece o nosso reconhecimento é que, aquando da 

execução de projectos ao longo destes anos, o Governo tem vindo a aceitar as minhas 

opiniões e as da sociedade. Na sequência do aumento, no ano passado, das pessoas 

com autismo de grau grave ou profundo (incluindo aquelas sem grau definido), as 

pessoas portadoras de deficiência motora de grau grave ou profundo (incluindo 

aquelas sem grau atribuído) foram também incluídas no âmbito dos destinatários do 

novo Projecto, para que mais pessoas em situação vulnerável possam ser 

beneficiadas. 

No entanto, segundo muitos cuidadores, os seus familiares que estão em casa e 

que necessitam de cuidados durante 24 horas por dia não estão ainda abrangidos 

pelo Projecto, isto é, por exemplo, as pessoas portadoras de demência que foram 

classificadas pelo Governo como pessoas portadoras de deficiência mental na 

avaliação de “6 tipos e 4 graus da deficiência”, isto porque, actualmente, de entre as 
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pessoas portadoras de deficiência mental, apenas aquelas com autismo de grau grave 

ou profundo (incluindo aquelas sem grau atribuído) são elegíveis. Para além disso, 

algumas crianças com doenças e necessidades especiais, e as pessoas com certo 

tipo de deficiência, todas elas com necessidades de cuidados ou de tratamento a 

longo prazo, também não estão abrangidas pelo Projecto. Nos últimos anos, sob o 

impacto da epidemia, acrescido ainda das medidas de prevenção epidémica, do mau 

ambiente do mercado de emprego, da inflação, entre outros factores, os cuidadores 

estão a suportar uma pressão cada vez mais pesada a nível económico e na prestação 

dos respectivos serviços, assim sendo, estão ansiosos por poderem ser incluídos no 

âmbito do Projecto. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Desde o início do Projecto até à presente data, foram concluídos os trabalhos 

relativos à apresentação de pedido e à atribuição do subsídio de dois anos. Qual é o 

andamento da avaliação dos trabalhos desenvolvidos nos primeiros dois anos e da 

análise dos dados dos requerentes? As autoridades vão aproveitar os resultados da 

avaliação e da análise para, no futuro, acelerar o lançamento de inscrições regulares? 

2. Para além dos quatro tipos de pessoas abrangidos pelo Projecto, existem ainda 

muitas pessoas que necessitam de cuidados durante 24 horas por dia que não estão 

ainda abrangidos pelo Projecto. As autoridades vão ponderar sobre a possibilidade de 

relaxar as condições? Vão disponibilizar, com base no que já existe, formas de 

apreciação de casos especiais, a fim de prestar apoio a mais cuidadores com 

necessidades prementes e a quem necessita de cuidadores? 
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3. Tomando como referência a prática de Hong Kong, isto é, recentemente, a 

atribuição do subsídio para cuidadores passou a ser uma medida regular e o valor do 

subsídio foi aumentado para 3000 dólares de Hong Kong, constata-se que há ainda 

uma discrepância significativa no valor do subsídio, pois em Macau este é de apenas 

2175 patacas. Assim sendo, as autoridades vão estudar o aumento do valor do 

subsídio para cuidadores, com vista a melhorar a sua qualidade de vida? 

 

18 de Novembro de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


