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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Reforçar a protecção e apoiar a reinserção social dos idosos 

 

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

população idosa com 65 ou mais anos atingiu 82 800 pessoas, registando-se um 

aumento significativo de 107%, face a 2011, e o índice de dependência dos idosos 

aumentou de 8,9% para 16,6% 1 . O Governo já criou o Grupo Director 

Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos Idosos, elaborou o Plano de 

Acção para o Desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos nos Próximos Dez 

Anos, e definiu o Regime jurídico de garantias dos direitos e interesses dos idosos. 

Mais, em Dezembro passado, elaborou a proposta sobre a criação dum mecanismo 

de ajustamento regular das prestações do regime da segurança social, sugerindo a 

avaliação abrangente e periódica do espaço de ajustamento para as prestações 

como a pensão para idosos, conforme vários indicadores, tais como a taxa de 

inflação, mudança de receitas do Fundo de Segurança Social (FSS), a esperança 

média de vida e o risco social, etc.2 

                                            
1  DSEC, Resultados Preliminares do Censos 2021, 30 de Dezembro de 2021, 

https://www.dsec.gov.mo/Statistic/Demographic/PopulationCensus/2021%E4%BA%BA%E5%8F%A3

%E6%99%AE%E6%9F%A5%E5%88%9D%E6%AD%A5%E7%B5%90%E6%9E%9C.aspx?lang=pt-P

T 

2 Portal do Governo da RAEM, “Chegou-se a um consenso em relação à proposta sobre o mecanismo 

de ajustamento regular de prestações do regime da segurança social no Conselho Permanente de 

Concertação Social”, https://www.gov.mo/pt/noticias/575911/ 
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Nos termos da proposta, no caso de a taxa de inflação acumulada após o último 

ajustamento ser igual ou superior a 3%, o FSS inicia a ponderação sobre o 

ajustamento do montante das prestações, assim, depois de considerar a mudança de 

receitas globais médias do FSS e da esperança média de vida dos últimos 5 anos, 

calcula-se a percentagem de ajustamento viável dos montantes das prestações3. 

Concordo com a criação dum mecanismo-padrão como fundamento científico para os 

futuros ajustamentos, mas é de sublinhar que devido ao impacto da pandemia, a 

retoma económica é lenta, e todos os sectores estão a ser afectados, em diferentes 

graus. Assim, apesar de a inflação acumulada ser inferior ao nível definido pelo 

Governo, não se deve negligenciar as solicitações dos idosos quanto aos apoios. 

Por outro lado, a esperança de vida à nascença é de 84 anos4, e modo geral, 

quando se reformam aos 60 e tal anos, os idosos ainda têm cerca de 20 anos de vida 

pela frente, estão saudáveis, física e mentalmente, e têm fortes conhecimentos e rica 

experiência profissional. Além de aperfeiçoar o sistema de garantias 

pós-aposentação, o Governo deve também criar condições para os idosos com 

capacidade e vontade para continuarem a potenciar as suas competências, 

garantindo o envelhecimento activo. 

Assim, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

                                            
3 Idem. 

4  Serviços de Saúde, Boletim Estatístico 2020, Parte I – Estatísticas da Saúde, página 3, 

https://www.ssm.gov.mo/statistic/2020/pdf/2020%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%B9%B4%E5%88%

8A%20%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0%20%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%B5%B1%E

8%A8%88.pdf 
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1. Nos termos da proposta sobre a criação dum mecanismo de ajustamento 

regular das prestações do regime da segurança social, se a taxa de inflação 

acumulada após o último ajustamento for inferior a 3%, mantém-se, teoricamente, o 

montante das diversas prestações5. Contudo, atendendo à situação económica e às 

condições de vida dos idosos, o Governo deve lançar outras medidas para os apoiar 

efectivamente, por exemplo, aumentar o valor do subsídio para idosos, ou criar um 

fundo de cuidados comunitários, para subsidiar os idosos quando não é injectado 

capital no Fundo de Previdência Central, devido à falta de receitas financeiras, 

garantindo-se assim uma protecção mínima para os idosos e grupos vulneráveis. Vai 

fazê-lo? 

2. O Governo afirmou que 12 000 dos 80 000 idosos com mais de 65 anos têm 

emprego6, isto é 15%. Além dos serviços de colocação profissional, formação e 

consultoria, que medidas é que o Governo vai lançar para promover e incentivar as 

empresas a contratar idosos? Pode, por exemplo, criar um centro de formação 

profissional e um mecanismo permanente de conjugação, no sentido de reforçar o 

apoio na reinserção profissional, para que os idosos com capacidade e vontade dêem 

o seu contributo à sociedade através das suas ricas competências. 

25 de Março de 2022 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Leong Wong 

                                            
5 Idem nota 2. 

6 Jornal Exmoo, “IAS: 12 000 idosos com mais de 65 anos têm emprego, 21 de Julho de 2021, 

https://www.exmoo.com/article/179225.html 


