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 Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Zheng Anting 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o 

parecer da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (DSAFP), apresento 

a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Zheng Anting, de 18 de 

Novembro de 2022, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 

1117/E861/VII/GPAL/2022, de 24 de Novembro de 2022, e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo, em 25 de Novembro de 2022: 

1.  Os candidatos a habitação económica de 2021, independentemente da 

apresentação da candidatura ter sido feita por via electrónica ou por escrito, 

podem entregar os documentos em falta por via electrónica.  

2. A DSAFP salientou que todo o procedimento de abertura da Conta Ú nica de 

Macau já pode ser efectuado via online, os cidadãos necessitam apenas de 

efectuar o reconhecimento facial por meio de telemóvel, sem saírem de casa 

para concluir a abertura da conta. Com o lançamento da Conta Ú nica de Macau 

2.0 em Abril do corrente ano, o Governo da RAEM definiu os critérios de 

procedimento dos serviços prestados e as normas de concepção, bem como 

reorganizou e simplificou os procedimentos de todos os serviços electrónicos 

prestados. Ao mesmo tempo, procedeu-se à interligação dos dados entre os 

serviços públicos, mediante a utilização da plataforma de dados do Centro de 

Computação em Nuvem, para reduzir o número de entregas de documentos 

aquando da solicitação de serviços.  

 Quanto à utilização da Conta Ú nica de Macau pelos idosos, o Governo da 

RAEM tem contado com o apoio da sociedade para a divulgação e promoção da 

Conta Ú nica de Macau. Actualmente, mais de 100 pontos de serviços sociais de 
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várias associações prestam apoio aos residentes com necessidades, 

nomeadamente os idosos, para a abertura e utilização da Conta Ú nica de Macau. 

O Governo da RAEM também disponibilizou na página temática da Conta 

Ú nica de Macau a infografia tutorial e vídeo, assim como procede à divulgação 

mediante diferentes meios de publicidade, elevando o conhecimento da 

população sobre a Conta Ú nica de Macau. Actualmente, mais de 60 mil idosos 

já abriram a Conta Ú nica de Macau, representando mais de 75% do número total 

de idosos. 

3. O Governo da RAEM estimará a proporção das tipologias necessárias para os 

novos concursos de habitação económica, com base nas candidaturas anteriores, 

nos recursos e procura de habitação, no desenvolvimento económico e social, 

entre outros factores. 

  A Presidente, Subst.ª, do IH, 

Kuoc Vai Han 

     15 de Dezembro de 2022 

 


