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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Desenvolvimento sustentável do Fundo de Segurança Social  

 

 A tendência de envelhecimento da população de Macau mantém-se. Em 2021, a 

percentagem de residentes idosos com idade igual ou superior a 65 anos era de 

14,6%, um aumento de 0,5% em termos anuais. Ao mesmo tempo, regista-se um 

aumento da esperança de vida da população e, em 2021, a esperança média de vida 

era de 84,2 anos. O agravamento do problema de envelhecimento da população e o 

aumento da esperança de vida exercem pressão sobre todo o sistema de saúde e os 

serviços sociais e acarretam grandes desafios para os mecanismos de protecção dos 

idosos. De acordo com os relatórios de anos anteriores, as despesas financeiras do 

Fundo de Segurança Social (FSS) têm aumentado de ano para ano: em 2020, as 

despesas totais atingiram 5,42 mil milhões de patacas, representando um aumento 

de 7,46% em comparação com o ano de 2019, e de entre estas, as despesas com as 

prestações do regime de segurança social e abonos sociais atingiram 5,1 mil milhões 

de patacas, representando 94,09% das despesas totais, ou seja, mais 9,35% face a 

2019. 

Actualmente, as principais fontes das receitas do FSS são: 1% das 

comparticipações das receitas correntes do orçamento, as contribuições 

provenientes das receitas do jogo, 3% do saldo de execução orçamental, as 

contribuições para a segurança social, a taxa de contratação de trabalhadores não 

residentes, os lucros provenientes dos investimentos financeiros e os juros; e de 

entre estas, as contribuições provenientes das receitas do jogo constituem uma 
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importante fonte de receitas, que no seu período de auge puderam atingir mil milhões 

de patacas por ano. No entanto, o Governo apresentou à 2.ª Comissão Permanente 

da Assembleia Legislativa um novo texto de trabalho sobre a nova lei do jogo, 

propondo que o Chefe do Executivo pode, após ouvida a Comissão Especializada do 

Sector dos Jogos de Fortuna ou Azar, isentar, total ou parcialmente, as 

concessionárias do pagamento das contribuições para o FSS, por razões de 

interesse público, nomeadamente por razões de expansão dos mercados de clientes 

do exterior. Esta medida deixa a sociedade preocupada, pois pode resultar na 

redução das fontes de receitas do Fundo e, consequentemente, afectar a estabilidade 

financeira e a sustentabilidade do seu desenvolvimento. 

Na recente sessão plenária do Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo 

de Protecção dos Idosos, a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) 

apresentou os resultados do Censos 2021 relativos à população idosa, e afirmou que 

Macau está a transformar-se gradualmente numa sociedade super-envelhecida. A 

Covid-19 teve um grande impacto na economia de Macau, e o Governo já regista 

défice orçamental há três anos consecutivos, o que impede, a partir deste ano e 

também nos próximos, a contribuição para o FSS dos referidos 3% do saldo de 

execução orçamental. Isto vai levar à diminuição das receitas, e mais, com a entrada 

de Macau numa era de sociedade envelhecida, vai aumentar exponencialmente a 

pressão financeira do FSS, o que deixa a sociedade preocupada em relação ao seu 

desenvolvimento sustentável. 

 

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 
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1. Qual é a actual situação financeira do FSS? A epidemia já persiste há mais 

de dois anos e está a afectar gravemente a economia de Macau, bem como 

as principais fontes de receitas do FSS. Este já procedeu a alguma avaliação 

sobre o impacto para o seu funcionamento, caso a epidemia persista por 

mais tempo? Existe algum plano estratégico para isto? 

 

2. Os trabalhos relativos ao Censos 2021 já terminaram e os resultados 

demonstram que Macau está a caminhar rumo a uma sociedade 

super-envelhecida. O FSS, tendo em conta estes resultados, deve proceder a 

um estudo actuarial completo e aprofundado sobre a sua situação financeira, 

com vista a promover o seu funcionamento e desenvolvimento sustentável, 

assim como a melhor qualidade na linha de defesa e na rede de protecção 

aos residentes ao nível da segurança social. Vai fazê-lo? 

 

20 de Maio de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Chan U 


