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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à 

Assembleia Legislativa, Lei Chan U 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lei Chan U, de 20 de Maio de 2022, 

enviada a coberto do ofício n.° 539/E412/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa 

de 27 de Maio de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 30 de 

Maio de 2022: 

A fonte de receitas do Fundo de Segurança Social (FSS) é composta 

principalmente por contribuição do jogo, comparticipação de 1%, 3% do saldo da 

execução do orçamento central, contribuições do regime da segurança social, taxas de 

contratação de trabalhadores não residentes e os eventuais rendimentos de 

investimento. Até ao 1.º trimestre de 2022, o capital total do FSS é de cerca de 94,3 

mil milhões de patacas, e o seu estado financeiro geral é estável, podendo satisfazer o 

funcionamento de médio e longo prazo no futuro. O FSS tem vindo a prestar muita 

atenção ao desenvolvimento da sua situação financeira, além de contratar 

regularmente uma empresa de consultoria actuarial profissional para efectuar uma 

avaliação actuarial, bem como proceder à análise e revisão da situação financeira do 

FSS mediante a realização de projecção interna de forma regular em cada ano, no 

sentido de garantir o seu desenvolvimento saudável a longo prazo. 

À elaboração dos relatórios actuariais profissionais e de projecção interna são 

aplicados os parâmetros mais recentes, incluindo modelo demográfico, número de 

beneficiários de prestações, taxa de inflação, situação económica de Macau e global, e 

os dados de receitas e despesas do FSS, entre outros. No início deste ano, o FSS 

ajustou os parâmetros da projecção interna devido à continuação da epidemia da 

pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus e ao impacto causado por outros 

factores externos na economia local de Macau, especialmente a magnitude de 

mudança de parâmetros como receitas de contribuição do jogo e despesas de 

prestações futuras. De acordo com as projecções, na circunstância de o crescimento 
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económico ter abrandado nos últimos anos e de que resultou um rendimento 

diminuído, mas a situação financeira do FSS pode ainda satisfazer o seu 

funcionamento até 2070. 

O FSS está atento a que as recentes grandes mudanças na indústria do jogo e a 

discusão se encontra na 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa sobre a 

proposta da lei intitulada “alteração à lei n.º 16/2001 – (Regime jurídico da exploração 

de jogos de fortuna ou azar em casino)” que provocaram preocupações à sociedade 

acerca do impacto ao FSS quanto à redução de contribuição do jogo, isto é 

compreensível. No entanto, além da contribuição do jogo, a fonte de rendimentos do 

FSS dispõe ainda de apoio de receitas tais como outros mecanismos regulares de 

financiamento do Governo, contribuições, taxas de contratação de trabalhadores não 

residentes. O FSS vai continuar a acompanhar de perto a recuperação da economia 

local de Macau, as perspectivas económicas de Macau feitas por organizações 

internacionais, os últimos dados demográficos, bem como o andamento do processo 

de apreciação da proposta de lei, procedendo a revisão e actualização, em tempo 

oportuno, dos parâmetros e modelos actuariais, de modo a que sejam tomadas as 

medidas necessárias para assegurar o funcionamento sustentável do FSS, e 

proporcionar, a longo prazo,  aos residentes uma protecção social adequada. 

Para terminar, agradecemos ao Sr. Deputado, Lei Chan U pela sua atenção e 

sugestões dadas sobre os assuntos em causa. 

Aos 10 de Junho de 2022. 

O Presidente do Conselho de Administração do FSS 

Iong Kong Io 
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