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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Medidas complementares de software e hardware  

do mecanismo de protecção dos idosos 

 

 Em Novembro deste ano, realizou-se a 1.ª Sessão Plenária do Grupo Director 

Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos Idosos, na qual as autoridades 

apresentaram o ponto de situação da implementação do “Plano Decenal de Acção 

para os Serviços de Apoio a Idosos” e do plano de trabalho para o ano de 2023, os 

resultados da quarta verificação do “Plano Internacional de Acção sobre o 

Envelhecimento em Madrid”, e, ainda, o ponto de situação das consultas médicas nos 

lares de idosos. Segundo o Governo, a Comissão Económica e Social para a Ásia e 

Pacífico das Nações Unidas reconheceu e elogiou os serviços de apoio aos idosos de 

Macau, o que demonstra que os serviços prestados aos idosos pelo Governo da 

RAEM alcançaram bons resultados. 

  Ao longo dos anos, o Governo da RAEM definiu como linha orientadora do 

mecanismo de protecção dos idosos “a prestação de cuidados pela família, a 

manutenção dos idosos no domicílio e a participação activa da terceira idade” e 

aplicou esforços para construir uma sociedade inclusiva, na qual se confere ao 

“cidadão sénior sentimentos de segurança, de pertença e de valorização”. Para 

assegurar o bem-estar dos idosos, o Governo da RAEM tem impulsionado a 

construção do sistema jurídico e a definição do plano de acção, incentivando os idosos 

a participarem activamente no processo de desenvolvimento da sociedade, a todos 

os níveis. Quanto a aspectos como a educação, rendimentos, segurança social, 

cuidados de saúde, sobretudo de longa duração, saúde psicológica dos idosos, 
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reconhecimento público e dignidade na vida pós-aposentação, investigação 

académica, uso da gerontecnologia na disponibilização de serviços, entre outros, 

verificaram um rápido desenvolvimento, que mereceu o reconhecimento e o apoio da 

sociedade. 

 Com o intuito de fazer reflectir melhor as exigências dos idosos, espera-se 

que o Governo melhore, de forma contínua, os trabalhos, bem como o software e o 

hardware das instalações complementares que integram o actual mecanismo de 

protecção dos idosos, de acordo com a situação social e as necessidades reais dos 

idosos. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte:  

1. O Plano de Acção Internacional para o Envelhecimento é um documento de 

orientação global sobre os problemas do envelhecimento da população, aprovado no 

2.º Congresso Mundial sobre o Envelhecimento, em 2002, que contém vários 

indicadores e exigências para responder ao envelhecimento da população. Na opinião 

da Administração, os trabalhos desenvolvidos pelo Governo da RAEM estão de 

acordo com os critérios definidos no referido plano? Será que alguns resultados 

desses indicadores foram afectados pela economia ou pela epidemia, e por isso, o 

ritmo de crescimento abrandou? Para fazer face ao envelhecimento populacional, o 

Governo vai ajustar as políticas relacionadas com o mecanismo de protecção dos 

idosos, tendo em conta as respectivas deficiências? 

 2. O tempo de espera para consultas de especialidade no Centro Hospitalar 

Conde de São Januário foi reduzido, e, entretanto, foram aumentadas as vagas quer 

para as consultas externas quer para primeiras consultas, a fim de satisfazer as 

necessidades dos residentes. No entanto, segundo os idosos, a maioria dos doentes 

ainda tem de esperar cerca de um ano para conseguir aceder a uma consulta médica. 



 

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

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐11‐24‐Leong Hong Sai (P) – FL‐APN  3 

Atendendo à situação quer económica quer epidémica, não é conveniente as pessoas 

deslocarem-se ao território vizinho ou à China Continental para consultas médicas, 

apenas podem depender das consultas de especialidade nos hospitais públicos de 

Macau, para não perderem oportunidades quer de consulta quer de tratamento. Existe 

algum espaço para a redução do tempo de espera para consulta na especialidade de 

geriatria? Com vista a elevar a eficiência das consultas, o Governo deve tomar como 

referência os objectivos definidos nas mais recentes políticas de saúde pública de 

Hong Kong, no sentido de planear a redução do tempo de espera para as novas 

especialidades de medicina interna do hospital público. Vai fazê-lo? 

3. O Governo divulgou, recentemente, que, para disponibilizar mais vagas nos 

lares para idosos de Macau, ia construir, na Zona A dos Novos Aterros, um dos 

maiores lares de idosos de Macau, com capacidade para 900 vagas. Quando é que 

as instalações vão estar concluídas? Quando é que vão entrar em funcionamento? 

Para além da Zona A, foram recuperados muitos terrenos localizados nas ilhas nestes 

últimos anos, assim sendo, o Governo deve, com base no plano director, reservar 

alguns terrenos para a construção de lares de idosos, com vista a dar resposta ao 

envelhecimento da população, satisfazendo, desse modo, as necessidades da política 

de “manutenção dos idosos no domicílio”. Vai fazer isto? 

 

24 de Novembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Leong Hong Sai 

 


