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INTERPELAÇÃO ORAL  

Prestar atenção ao desenvolvimento das famílias de Macau 

Aperfeiçoamento da política de incentivo à procriação 

 

Segundo os dados dos Serviços de Estatística e Censos, em 2021, o número de 

nados-vivos atingiu 5026, menos 519, em termos anuais, sendo esta a taxa mais baixa 

desde 2005.[1] A queda da taxa de natalidade é um fenómeno generalizado nas 

regiões desenvolvidas do mundo, e Macau não só enfrenta isso, mas também o 

envelhecimento da população, que vai aumentar gradualmente as despesas do 

Governo com a segurança social, e terá, a longo prazo, um impacto profundo no 

desenvolvimento sustentável da sociedade. 

No 20.º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, o seu Secretário-

Geral, Xi Jinping, afirmou que a crise demográfica ameaça a estabilidade quer política 

quer da economia, e disse claramente que ia ser criado um sistema de políticas de 

apoio à procriação e implementada, a nível nacional, uma estratégia para lidar com o 

envelhecimento demográfico. Isto demonstra que as medidas de incentivo à 

procriação chegaram ao nível do planeamento de topo do País.[3] Mais, em Agosto 

deste ano, o Departamento de Monitorização Populacional e Desenvolvimento 

Familiar do País divulgou as “Opiniões orientadoras sobre o aperfeiçoamento e a 

concretização das medidas de apoio à procriação activa”, apresentando um total de 

20 medidas para promover a plena concretização do nível adequado de procriação e 

fornecer forte apoio ao desenvolvimento equilibrado a longo prazo da população.[4] 

Olhando para Macau, perante a queda contínua da taxa de natalidade, o Governo 

foi aperfeiçoando, ao longo dos anos, as medidas de incentivo à procriação e 

acolhendo as opiniões de alguns residentes e das associações de mulheres, por 

exemplo a implementação do diagnóstico pré-natal gratuito, a extensão da licença de 

maternidade, a estipulação da licença de paternidade, e o aumento do subsídio de 

nascimento. Porém, os futuros pais, para além da epidemia, deparam-se com 
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dificuldades na aquisição de habitação, na educação dos filhos, nos cuidados 

familiares, etc., o que leva a que os efeitos das medidas de incentivo não sejam 

satisfatórios. Isto demonstra que as referidas medidas não conseguem resolver 

directamente as “dificuldades de procriação” dos residentes, portanto, há ainda 

espaço para melhorias. 

Assim, interpelo sobre o seguinte: 

1. Olhando para as políticas de incentivo à procriação do País, tais como a 

“Política favorável à compra e arrendamento de habitação”, a “Criação de locais de 

trabalho amigos da família” e o “Reforço da capacidade de cuidar dos bebés e crianças 

das famílias”, verifica-se que as mesmas correspondem rigorosamente às 

necessidades dominantes da sociedade de Macau. O Governo deve tomar como 

referência as políticas e experiências do País, e melhorar as políticas de procriação 

de Macau, e tendo em conta as características e necessidades dos residentes, definir 

e aperfeiçoar as políticas de incentivo à procriação, por forma a resolver efectivamente 

as “dificuldades de procriação”. Vai fazê-lo? 

2. Segundo a investigação efectuada por uma associação local, um dos factores 

que afecta directamente a procriação entre os jovens locais é o económico.[5] O 

Governo melhorou o subsídio de nascimento, mas há três anos que o seu valor não é 

actualizado, e como este subsídio só é atribuído uma vez, o apoio é insuficiente. O 

Governo deve aumentar o valor do subsídio de nascimento, para reduzir ainda mais a 

pressão e os custos de procriação das famílias, e tomar como referência as 

experiências do Interior da China e do exterior, por exemplo, atribuir aos pais das 

crianças com idade inferior a 3 anos um subsídio de procriação mensal, com vista a 

aliviar, efectivamente, a pressão económica dos novos pais. Vai fazê-lo? 

3. Para além das “dificuldades de procriação”, o Governo deve dar mais 

importância às pessoas que querem ter filhos, mas não conseguem. De acordo com 

os dados das associações médicas de Macau, cerca de 15% das famílias têm 

dificuldades em ter filhos. Temos prestado atenção e reflectido sobre este problema, 

e já sugerimos ao Governo a prestação de apoio mais adequado no âmbito dos 
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cuidados de saúde. O Estado também dá importância a este problema, propôs o 

reforço dos serviços de procriação saudável, e o Município de Pequim, por exemplo, 

anunciou que vai incluir no seguro de saúde 16 projectos de técnicas de apoio à 

procriação.[6], com vista a oferecer apoio mais forte às famílias. O Governo vai alterar 

a ideia de que as técnicas de apoio à procriação são meios desnecessários, 

reforçando o investimento de recursos e aperfeiçoando os respectivos serviços? 

 

31 de Outubro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ma Io Fong 
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