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INTERPELAÇÃO ORAL

Reforço dos trabalhos relativos à estatística

O trabalho estatístico é um importante trabalho básico e integrado para o
desenvolvimento socioeconómico, enquanto os dados estatísticos são uma base
importante para a promoção da modernização do sistema e da capacidade de
governação. O Instituto Nacional de Estatísticas emitiu anteriormente um plano de
reforma para a modernização das estatísticas durante o 14.º Plano Quinquenal,
propondo o objectivo geral de construir basicamente um sistema moderno de
inquéritos estatísticos, até 2035, que seja compatível com a modernização do sistema
de governação nacional e da capacidade de governação. O plano é acelerar a
modernização da reforma estatística, melhorando o sistema de normas e indicadores
e o sistema de inquéritos estatísticos, optimizando o sistema de recolha de dados
estatísticos e promovendo a construção da informatização estatística.

Os dados estatísticos são a base da tomada de decisão baseada em evidências
e constituem um suporte importante para a formulação e avaliação das políticas
públicas. O primeiro relatório das Linhas de Acção Governativa deste ano refere que,
para promover constantemente a cientificidade da tomada de decisões por parte do
Governo e a precisão da gestão social, é necessário basear-se em dados estatísticos
de alta qualidade. Actualmente, os trabalhos estatísticos de Macau ainda não são
suficientes. Os dados estatísticos não abrangem, de forma precisa, todos os aspectos
do desenvolvimento económico e social, por exemplo, há falta de alguns dados
estatísticos sobre o emprego e os benefícios indirectos das actividades turísticas,
entre outros. Assim, os dados estatísticos não conseguem reflectir, plenamente, os
resultados alcançados por Macau, nem reflectem os eventuais problemas existentes
no desenvolvimento socioeconómico, o que afecta a governação científica por parte
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do Governo. As medidas de apoio recentemente lançadas pelo Governo para as PME
e os trabalhadores afectados pela epidemia também foram questionadas pela
sociedade, o que demonstra que os actuais trabalhos estatísticos não conseguem
coadunar-se com o desenvolvimento socioeconómico, portanto, há que proceder, em
tempo oportuno, a um aperfeiçoamento e a melhorias.

Assim, interpelo o Governo sobre o seguinte:
1. A construção da Zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau
na Ilha de Hengqin encontra-se em curso. Esta Zona adopta um novo sistema,
um novo mecanismo de cooperação e uma partilha mútua entre Guangdong
e Macau. Como será realizado o futuro trabalho de avaliação e estatística
sobre o desenvolvimento económico e social da Zona de cooperação
aprofundada? Como se vai articular com o actual sistema estatístico de Macau?

2. Como é que as autoridades vão acompanhar a evolução dos tempos, reforçar
os trabalhos estatísticos, normalizar os indicadores estatísticos de forma
científica e garantir a cientificidade, a integridade e a credibilidade dos dados
estatísticos, com vista a proporcionar um suporte importante para uma
governação científica e eficaz?

26 de Abril de 2022

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,
Lei Chan U
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