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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Alargar o âmbito da candidatura ao subsídio para cuidadores 

 

Em Novembro do ano passado, o Governo lançou o Projecto-Piloto do Subsídio 

para Cuidadores com a duração de um ano e, segundo as previsões das autoridades, 

seriam elegíveis apenas cerca de 200 pessoas. Até meados de Agosto deste ano, 

foram recebidos apenas 226 pedidos: 119 preenchem os requisitos, 74 não satisfazem 

os requisitos, 18 estão em fase de processo em curso, e 15 dizem respeito a 

cancelamento ou morte da pessoa cuidada, dados estes que demonstram um número 

de beneficiários muito limitado. Alguns cuidadores que tomam conta de autistas 

graves e de pessoas com graves doenças físicas ou mentais alegaram que, apesar 

de as pessoas de quem cuidam também necessitarem de cuidados permanentes dos 

seus familiares, não satisfaziam os requisitos exigidos pelas autoridades, portanto, 

têm de aguentar grande pressão quer económica quer ao nível dos cuidados.  

O projecto-piloto, com a duração de um ano, está a chegar ao fim, e a população 

espera que as autoridades concluam, o mais rapidamente possível, a análise e revisão 

dos dados, recolham amplamente as opiniões e sugestões dos vários estratos sociais, 

incluindo associações, residentes e cuidadores, e procedam, o mais rapidamente 

possível, à regularização do subsídio para cuidadores, alargando o âmbito da 

candidatura, de modo a ajudar a melhorar as condições de vida das famílias que 

precisam de cuidadores. 
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  Interpelo, então, o Governo, sobre o seguinte:  

1. Actualmente, o subsídio para cuidadores é de 2175 patacas por mês, um 

montante que é insuficiente para muitas famílias, pois estas têm de suportar as 

despesas do cuidador e da pessoa cuidada, afectando a sua qualidade de vida. 

Pelo exposto, as autoridades devem aumentar o montante deste subsídio ou, 

tendo em conta a situação das pessoas cuidadas, atribuir subsídios diferentes, 

com vista a ajudar, com mais rigor, a melhorar as suas condições de vida. Vão 

fazê-lo? 

2. Com o Projecto-Piloto do Subsídio para Cuidadores a chegar ao fim, as 

autoridades devem proceder à sua avaliação e divulgar os respectivos 

resultados, no sentido de o transformar, quanto antes, num projecto regular. 

Quando é que isto vai ser feito? 

3. Devido aos requisitos rigorosos da candidatura ao referido projecto-piloto, muitos 

cuidadores com necessidades reais foram excluídos. As autoridades vão alargar 

o âmbito da candidatura? 

 

29 de Outubro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


