
 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IO‐2022‐02‐14 Leong Hong Sai R3 (P) Manuela‐MMC 

 1 

INTERPELAÇÃO ORAL 

  

Apoio concedido às pessoas com idades compreendidas entre os 60 e os 64 

anos 

 

O Governo da RAEM define como idosas as pessoas com idade igual ou superior 

a 65 anos e, a partir daí, fixou uma série de políticas de protecção dos direitos e 

interesses dos idosos. Nos termos da Lei n.° 4/2010 (Regime da Segurança Social), 

o beneficiário que tenha completado 60 anos de idade e reúna as condições exigidas 

pode pedir a atribuição antecipada de parte da pensão para idosos. Isto demonstra, 

lateralmente, que o Governo da RAEM também concorda que os residentes entre os 

60 e os 64 anos constituem, de facto, o grupo de pré-idosos. Estes, quer a nível 

económico, quer psicológico, também necessitam de mais benefícios políticos como 

apoio, para os ajudar a aceitarem e a adaptarem-se ao novo papel social, e à forma 

como lidam com a sua vida na reforma.  

 

 Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte:  

1. O estarem bem preparados ou não para a aposentação, está intimamente 

relacionado com a capacidade de adaptação dos idosos para a vida pós-

aposentação. Segundo os dados estatísticos, de entre 80 mil idosos com 

idade superior a 65 anos, cerca de 12 mil ainda se encontram a trabalhar no 

mercado laboral [1]. Claro que vale a pena promover o emprego dos “talentos 

de cabelo prateado”, mas, de entre estes idosos que ainda se encontram no 

mercado de trabalho, muitos optam por continuar a trabalhar porque precisam 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IO‐2022‐02‐14 Leong Hong Sai R3 (P) Manuela‐MMC 

 2 

de sobreviver. Nos últimos anos, devido ao impacto da epidemia, têm sido 

frequentes os casos de suicídio de idosos em Macau, reflectindo isto que os 

idosos ainda não têm o conhecimento suficiente de como se preparar para a 

aposentação e de como transitar a sua vida laboral para uma vida de reforma. 

Assim, o Governo vai definir políticas de apoio para as pessoas com idades 

compreendidas entre os 60 e os 64 anos, e ajudá-las a prepararem-se 

antecipadamente para a futura vida de reforma, aposentando-se com uma 

vida próspera?  

 

2. De acordo com a situação real do mercado de emprego, a competitividade 

dos indivíduos com mais de 60 anos no mercado é fraca, e a escolha do tipo 

de trabalho também é escassa. Nos últimos anos, devido ao impacto da 

epidemia, o mercado de emprego contraiu-se e a pressão de vida dos 

indivíduos que trabalham para sobreviver, com idades compreendidas entre 

os 60 e os 64 anos, agravou-se. De que políticas e medidas dispõe o Governo 

para lhes proporcionar mais apoio no acesso ao emprego, por forma a 

salvaguardar o seu meio de subsistência e os seus direitos e interesses, e 

permitir a continuação do desenvolvimento das suas capacidades, prestando 

assim serviços à sociedade?  

 

3. Olhando para as cidades vizinhas, muitas delas definiram os 60 anos de idade 

como limite etário para se ser idoso, proporcionando aos idosos as respectivas 

medidas de redução e isenção de tarifas ou benefícios. Em Zhuhai, todos os 

idosos com mais de 60 anos de idade têm direito a transporte gratuito; em 
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Hong Kong, a partir dos finais de Fevereiro do corrente ano, os indivíduos com 

idades compreendidas entre os 60 e os 64 anos passam a gozar, tal como os 

idosos com 65 anos, do mesmo benefício tarifário de transporte. Em Macau, 

pelo contrário, ainda não existe política especial sobre esta matéria, o que 

gera uma disparidade. No debate das Linhas de Acção Governativa (LAG) 

para 2022, a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, referiu 

que ficaria satisfeita se o alargamento da bonificação das tarifas de autocarros 

para idosos até aos 60 anos fosse implementado, assim, o Governo vai, tendo 

em conta as opiniões da população e o relacionamento estreito entre Macau 

e as outras cidades da Grande Baía, coordenar, comunicar e cooperar com os 

serviços competentes da Secretaria dos Assuntos Sociais e Cultura e, 

tomando como referência as políticas das regiões vizinhas, implementar, em 

conjunto, uma política especial de tarifas dos transportes públicos para os 

idosos com idades compreendidas entre os 60 e os 64 anos?  

Referência: 
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