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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Vida pós-aposentação dos idosos de Macau 

 

Com a situação contínua do envelhecimento da população de Macau, o 

número da população idosa tem vindo a aumentar anualmente. Segundo os 

dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, no final do ano 

passado, a população idosa representava 12,9 por cento da população total e 

o índice de dependência dos idosos pertencentes à população local fixou-se 

em 22,9 por cento, ou seja, um idoso era sustentado por cerca de cinco adultos. 

Nos últimos anos, o Governo conjugou várias medidas de benefícios para 

os idosos, tais como, a pensão para idosos, o subsídio para idosos e a 

comparticipação pecuniária, e calculou o “rendimento mensal” médio. Veja-se 

o exemplo deste ano: o rendimento mensal médio dos idosos é superior a 6300 

patacas. Contudo, na realidade, nem todos os idosos conseguem beneficiar 

com as referidas medidas, e o montante máximo da pensão para idosos 

mantém-se nas 3740 patacas por mês, ou seja, muito aquém do valor do risco 

social que é de 4350 patacas. O Governo afirmou que ia criar, no próximo ano, 

um mecanismo de ajustamento permanente, indexado ao valor do risco social, 

por forma a garantir que a pensão e o subsídio para idosos não sejam inferiores 

ao índice mínimo de subsistência. 
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Além disso, atendendo ao aumento anual do número da população da 

terceira idade de Macau, a sua indústria também é alvo de preocupações da 

sociedade. Devido à limitação de terrenos em Macau, os recursos para a 

terceira idade são relativamente escassos, por isso, nos últimos anos, 

desenvolveu-se activamente a cooperação entre Zhuhai e Macau, por forma a 

explorar, em conjunto, modelos de serviços inovadores. Quanto a isto, há 

opiniões na sociedade que consideram que a indústria de manutenção da 

saúde tem uma vantagem maior em Macau, porque esta região tem um 

sistema de serviços de protecção de idosos relativamente aperfeiçoado e uma 

melhor localização, etc., e, com o desenvolvimento activo da medicina 

tradicional chinesa em Macau, em articulação com o desenvolvimento da zona 

de cooperação aprofundada Guangdong-Macau em Hengqin, poderá 

desenvolver-se um complexo de instituições especializadas em manutenção 

de saúde, para prestar serviços diversificados de apoio aos idosos. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Segundo os dados disponíveis, mais de 90 mil idosos recebem a 

pensão antecipada e, para muitos deles, devido à antecipação da pensão, o 

montante mensal de subsistência fica muito aquém do índice mínimo de 

subsistência. Assim sendo, o Governo afirmou que ia criar, no próximo ano, um 

mecanismo de ajustamento permanente. Será que este mecanismo vai 

introduzir um ajustamento quando a taxa de inflação acumulada atingir os 3 

por cento ou mais? Com vista a assegurar a vida pós-aposentação dos idosos, 

como é que vai ser concretizada a atribuição da pensão para idosos num valor 
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não inferior ao índice mínimo de subsistência? 

2. Segundo algumas opiniões da sociedade, Macau poderá, através da 

Zona de cooperação aprofundada Guangdong-Macau em Hengqin, 

desenvolver um complexo de instituições especializadas em manutenção de 

saúde, com vista a proporcionar serviços diversificados de apoio aos idosos. 

Se tal se verificar, como é que se vai desenvolver em conjugação com a 

indústria de cuidados gerais de saúde? Aquando da implementação do Plano 

Decenal de Acção para os Serviços de Apoio a Idosos 2016-2025, o Governo 

vai aumentar, em tempo oportuno, o respectivo planeamento? 

 

 23 de Dezembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 


