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Interpelação escrita 

 

Reforço da protecção na velhice 

 

   Atendendo ao elevado grau de envelhecimento da população de Macau e à 

constante melhoria e aumento do nível dos cuidados de saúde, é previsível que o 

envelhecimento da população de Macau continue a agravar-se. Por isso, é importante 

e necessário criar condições para melhorar o nível de bem-estar dos idosos, reforçar 

as garantias de vida pós-aposentação da população e melhorar a vida dos idosos. 

 

Com o objectivo de construir uma sociedade inclusiva que “permita aos idosos 

uma vida estável, digna e activa”, o Governo lançou, há anos, o “Plano de Acção para 

o Desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos nos Próximos Dez Anos”. Neste 

momento, já entrámos na fase de longo prazo do plano, e os assuntos relacionados 

com os idosos estão a ser concretizados e desenvolvidos de forma ordenada. No 

entanto, com o aumento constante do índice de envelhecimento, Macau está a entrar 

gradualmente numa sociedade envelhecida, e as necessidades e as expectativas dos 

residentes em relação às garantias pós-aposentação estão a aumentar de forma 

constante, por isso, o Governo da RAEM deve continuar a aperfeiçoar, melhorar e 

actualizar as actuais politicas sobre as garantias da vida pós-aposentação, a fim de 

satisfazer a procura crescente de serviços de apoio aos idosos. 
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Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Para partilhar com a população os frutos económicos do desenvolvimento social e 

aliviar a pressão que população está a sentir, o Governo da RAEM implementou, nos 

últimos anos, o Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde, com o 

objectivo de suportar as despesas médicas da população. De acordo com o actual 

regime de cuidados de saúde de Macau, os idosos com mais de 65 anos de idade 

gozam de acesso gratuito aos cuidados de saúde nos centros de saúde e no Centro 

Hospitalar Conde de São Januário. Como, em termos de finalidade, o referido regime 

sobrepõe-se ao plano, os vales de saúde, na verdade, não os ajudam muito. Porém, 

os idosos de Macau têm cada vez mais necessidade de equipamentos de apoio, e as 

respectivas despesas de aquisição constituem um elevado encargo económico. Assim 

sendo, com vista a atenuar a pressão económica dos idosos na aquisição de 

equipamentos de apoio, a Administração vai pensar em estender o âmbito de 

utilização dos vales de saúde? Ou vai pensar em divulgar políticas de financiamento 

destinadas aos idosos para a aquisição de equipamentos de apoio, com vista a aliviar 

os encargos económicos decorrentes da respectiva aquisição? 

2. Nestes tempos de epidemia, os idosos raramente se reúnem ou saem de casa, 

alguns até ficam fechados em casa durante muitos dias. Ora, isto prejudica a sua 

saúde mental, dá origem a depressões e emoções negativas, e pode até levar a 

pensamentos suicidas, aliás, recentemente, registaram-se em Macau vários casos de 

suicídio de idosos. Com vista a aliviar a pressão decorrente da luta contra a epidemia 

e a chamar a atenção do público para a importância da saúde psicológica dos idosos, 
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a Administração dispõe de algum plano para colaborar com as associações cívicas na 

organização de actividades culturais, recreativas e desportivas para os idosos, ou de 

actividades sobre a saúde mental?  

 

1 de Dezembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da 

Região Administrativa Especial de Macau, 

Leong Hong Sai 

 

 

 


