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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Atenção à garantia de uma vida condigna da terceira idade e promoção 

do desenvolvimento estável da pensão para idosos 

 

Hoje em dia, o envelhecimento populacional é um tema relevante no 

mundo, e um problema que se tem vindo a agravar em Macau todos os anos. 

Segundo os dados publicados pela Direcção dos Serviços de Estatística e 

Censos (DSEC), até ao final de 2019, Macau registou 679 mil habitantes, com 

14,6 por cento da população com a idade superior a 65 anos, tendo o índice 

de envelhecimento crescido para 90,3 por cento e aumentado durante 23 anos 

consecutivos. 

Com o envelhecimento contínuo da população de Macau, a procura dos 

serviços para idosos passou a ser cada vez maior. Em prosseguimento do 

princípio governativo de “servir melhor a população”, o Governo lançou 

sucessivamente várias medidas e políticas para idosos, com vista a lidar com 

o problema do envelhecimento populacional, empenhando-se em criar um 

sistema de qualidade de prestação de cuidados a idosos, o que merece o 

nosso reconhecimento. Contudo, face às alterações constantes da conjuntura 

social, tanto os recursos humanos da prestação de serviços de apoio aos 

idosos, como o ambiente habitacional e a salvaguarda dos direitos e interesses 

dos idosos, estão ainda a enfrentar muitos desafios, sobretudo, perante uma 

variação relativamente maior da conjuntura socioeconómica nos últimos anos, 

tendo-se registado, acumulativamente, um aumento de certo nível dos preços 

dos produtos em geral. As autoridades aumentaram, em tempo oportuno, os 
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valores dos abonos e subsídios, mas muitos idosos manifestaram-me a sua 

grande pressão de vida. Face ao flagelo da Covid-19 este ano, a economia foi 

gravemente afectada, o rendimento de muitas famílias reduziu-se 

significativamente, alguns idosos até estão com sentimentos negativos, tais 

como preocupações, ansiedade, inquietação e depressão, e, devido à queda 

drástica de rendimentos e de mesadas, o estado da saúde mental deles é 

muito preocupante. 

Assim sendo, interpelo o Governo da RAEM sobre o seguinte: 

1. Tendo em conta os impactos graves causados pela epidemia na 

economia de Macau, o rendimento de muitas famílias desceu 

significativamente e alguns idosos até se sentem muito preocupados 

por causa da queda drástica de rendimentos e de mesadas. Depois de 

ter sido anunciada a medida de não injecção extra de capitais no fundo 

de previdência central no próximo ano, muitos idosos manifestaram-

me que a sua fonte de rendimentos vai ser ainda mais reduzida, se não 

houver esta injecção extra de sete mil patacas no próximo ano, 

receando que isto vá causar um enorme impacto na vida. A repartição 

extraordinária de saldos orçamentais do regime de previdência central 

não obrigatório depende dos saldos orçamentais financeiros, mas a 

epidemia deste ano é um caso especial, por isso as autoridades devem 

considerar criar subsídios especiais destinados aos idosos afectados, 

de modo a atingir o equilíbrio perante os impactos causados pela 

medida em causa. Vão fazê-lo? 

2. Segundo os dados, o valor de risco social de Macau é de 4,35 mil 

patacas por pessoa, enquanto o valor mensal da pensão para idosos 

é de apenas 3,74 patacas. Muitos idosos manifestaram que, com os 
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actuais rendimentos, é difícil lidar com os gastos, e eles têm de estar 

cautelosos perante todos os gastos, por isso esperam que as 

autoridades os possam ajudar. O Governo deve aumentar ainda mais 

o valor da pensão para idosos e, até, estudar o mecanismo de aumento 

regular do mesmo, por forma a responder às necessidades do 

desenvolvimento social. Isto vai ser feito? 

3. O actual valor das contribuições do Fundo de Segurança Social de 

Macau é relativamente baixo, em comparação com o das regiões 

vizinhas. As autoridades já o ajustaram, mas o ritmo de subida foi lento 

e não correspondeu às necessidades do desenvolvimento social, o que 

resultou na falta de uma melhor protecção para os residentes na 

terceira idade terem uma vida condigna. A fim de promover o 

desenvolvimento a longo prazo do regime do FSS, as autoridades 

devem criar um regime permanente, isto é, a indexação do valor das 

contribuições ao desenvolvimento económico, por exemplo, ao nível 

da inflação, para que o desenvolvimento do FSS seja razoável e 

corresponda mais às necessidades da sociedade. Vão fazê-lo? 

 

 23 de Dezembro de 2020 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 


