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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Serviços e cuidados aos idosos 

 

De acordo com os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e 

Censos, até 2020, Macau contava com uma população de 683.100 pessoas, e 

a população idosa com idade igual ou superior a 65 anos representava 12,9% 

do total, registando-se um aumento anual de 1% 1 . O envelhecimento da 

população continuou e o índice de envelhecimento subiu até 97,1%. 

Actualmente, Macau entrou numa fase de envelhecimento populacional. 

Segundo as “Projecções da População de Macau 2016-2036”, a percentagem 

da população com idade igual ou superior a 65 anos vai aumentar para 16,0% 

e para 19,9%, respectivamente, em 2026 e em 20362. De acordo com esta 

tendência de alteração demográfica, o nível de envelhecimento da população 

vai continuar a aumentar, e Macau caminhará, sucessivamente, rumo a uma 

sociedade envelhecida e superenvelhecida. Assim sendo, a procura de 

serviços e instalações de apoio aos idosos vai aumentar continuamente. Para 

                                            
1 Fonte: Direcção dos Serviços de Estatística e Censos da RAEM, “Dados de Macau 2021”.  

https://www.dsec.gov.mo/getAttachment/7a5969d6-7447-41bf-aa3d-

c324b7abdb0b/C_MN_PUB_2021_Y.aspx 

2 Fonte: Direcção dos Serviços de Estatística e Censos da RAEM, “Dados de Macau 2021”.  

https://www.dsec.gov.mo/getAttachment/e276447d-549c-44b3-a164-

e38c3edd9616/P_PPRM_PUB_2016_Y.aspx 
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garantir uma vida condigna aos idosos e elevar a sua qualidade de vida, a 

prestação de serviços, cuidados e apoio assume-se como uma questão que 

tem de ser estudada em conjunto pela sociedade. 

Além da prestação de cuidados aos idosos, a epidemia, que dura há cerca 

de dois anos, levou a uma sobrecarga do stress psicológico dos residentes, 

nomeadamente, dos idosos que vivem sós. Durante o surto epidémico, 

registaram-se em Macau vários casos de suicídio de pessoas da terceira idade, 

e houve ainda casos em que os idosos só foram descobertos, em casa, vários 

dias depois da sua morte, o que demonstra que a saúde psicológica já se 

transformou numa questão social, e é necessário reforçar a importância e a 

prestação de atenção a este assunto. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Actualmente, existem em Macau 23 lares de idosos3  que prestam 

cuidados domiciliários e de enfermagem aos idosos necessitados. 

Além disso, o Governo da RAEM reservou terrenos para a construção 

de lares para idosos e respectivas instalações, nomeadamente, nas 

habitações públicas e nas novas zonas urbanas. Será que o número 

actual de pessoal de enfermagem é suficiente? De que planos dispõe 

o Governo para aumentar a proporção entre o número de vagas nos 

                                            

3 Fonte: Resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada Wong Kit Cheng, no 

dia 13 de Julho de 2021, Despacho n.º 938/VI/2021.  

https://www.al.gov.mo/uploads/attachment/2021-08/97826611cb8e21b775.pdf 
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lares e o número do pessoal que presta cuidados? 

2. Face à situação epidémica e ao agravamento do envelhecimento 

populacional, os recursos ao nível dos cuidados aos idosos tornam-se 

cada vez mais escassos. Segundo alguns residentes, alguns lares 

privados cobram preços exorbitantes, difíceis de suportar. Aliás, a 

qualidade dos serviços prestados pelos lares e o nível profissional do 

pessoal que presta cuidados de saúde e de enfermagem variam 

bastante, o que dificulta o conhecimento e a escolha por parte da 

população. Face ao exposto, como é que o Governo vai reforçar a 

fiscalização aos lares privados? O Governo deve introduzir um regime 

de avaliação, para que o público possa escolher os lares adequados 

de acordo com o resultado dessa avaliação, a sua capacidade 

económica e os serviços oferecidos, e deve promover o 

aperfeiçoamento contínuo dos respectivos sectores, com vista à 

respectiva coadunação com o desenvolvimento social e com o 

aumento da população idosa em Macau. Vai fazê-lo? 

3. Considerando que os idosos não têm conhecimentos suficientes sobre 

a saúde psicológica e, mesmo que se deparem com problemas, não 

sabem a quem recorrer para pedir ajuda, sobretudo os idosos isolados, 

uma vez que não têm contacto familiar ou meio social, muitas vezes, 

já aconteceu algo lamentável quando a sociedade descobre o 

problema. De que medidas dispõe o Governo parar fazer face a esta 

situação? Como é que se pode aumentar a importância a dar pela 
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sociedade à saúde psicológica das pessoas na terceira idade, de modo 

a descobrir mais casos de idosos com problemas psicológicos 

escondidos? 

 

 22 de Novembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Hong Sai 


