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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Revisão e continuação do Projecto-Piloto do Subsídio para Cuidadores 

 

O Projecto-Piloto do Subsídio para Cuidadores, lançado pelo Instituto de 

Acção Social no ano passado, com a duração de um ano, atribui aos 

cuidadores elegíveis um subsídio mensal de 2175 patacas, e vai terminar em 

Novembro deste ano. O número de casos autorizados, divulgado pelos 

serviços competentes, está aquém do número de candidaturas previsto. 

Esta diferença não significa que os cuidadores não precisem de apoios, 

antes, sim, os requisitos de candidatura definidos pelo Governo são 

demasiado exigentes, deixando muitos cuidadores de fora. Uma vez que lhes 

faltam serviços complementares e apoios, muitos deles, sobretudo aqueles da 

classe social baixa, estão a enfrentar fortes pressões psicológicas e 

emocionais no trabalho diário, e também pressões económicas das suas 

famílias, pois, sob a pandemia, os preços dispararam, e muitas famílias não 

conseguem cobrir as despesas. De acordo com o Relatório sobre os Encargos 

dos Cuidadores de Pessoas com Deficiência Intelectual e Mental, elaborado 

pela Universidade e associações de serviços sociais no ano passado, muitos 

cuidadores apresentam sintomas moderados e graves de depressão ou de 

ansiedade, e uma das causas cruciais é a falta de assistência no trabalho e de 

apoio económico. 
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Perante o défice de apoio, o subsídio é o único meio consolador dos 

cuidadores. Porém, ao garantir a devida disponibilidade e capacidade, os 

cuidadores têm de deixar de trabalhar, só que, se o montante do subsídio de 

2175 patacas é apenas metade do risco social, como é que os cuidadores 

conseguem sobreviver? O Governo aprendeu com a região vizinha e fixou o 

valor do subsídio para os cuidadores nos 10 por cento da mediana do 

rendimento, mas, nesta conjuntura económica, esta taxa ainda é adequada? 

As famílias candidatas ao projecto escolheram cuidados domiciliários, em 

vez dos lares de idosos, e assim pouparam as vagas nos lares e as despesas 

sociais. De acordo com o estudo dum país estrangeiro, as despesas com o 

apoio aos cuidadores representam apenas um quarto das despesas com os 

cuidados formais dos lares de idosos. O Governo afirma que o projecto é de 

carácter experimental, e que vai acumular experiências e fazer revisões, no 

sentido de definir o respectivo rumo. Assim, se o Governo se preocupa 

realmente com as receitas financeiras, e pretende definir políticas mais 

específicas, deve então dar prioridade ao reforço do subsídio e apoios aos 

cuidadores. Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Quando terminar o Projecto-Piloto do Subsídio para Cuidadores, o 

Governo vai transformá-lo num projecto permanente? Vai considerar a 

indexação do valor do subsídio ao risco social? Até ao lançamento do novo 

projecto, de que medidas provisórias é que o Governo dispõe para continuar a 

atribuir um subsídio aos cuidadores? 
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2. O Governo vai considerar relaxar os requisitos de candidatura, para 

beneficiar mais famílias com necessidades reais? Quanto tempo é que a 

revisão vai demorar? O Governo pode divulgar a calendarização concreta? 

3. O Governo vai realizar um recenseamento para definir os critérios de 

avaliação dos cuidadores e dos que recebem cuidados? Vai estender o 

subsídio às famílias que têm crianças com necessidades especiais e idosos 

com demência? Pode divulgar a calendarização concreta? 

 

1 de Novembro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lo Choi In 


