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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Sobre o “Plano de garantia do emprego, estabilização da economia e 

asseguramento da qualidade de vida da população 2021” divulgado pelo 

Governo 

 

O Governo divulgou, recentemente, o “Plano de garantia de emprego, 

estabilização da economia e asseguramento da qualidade de vida da população 2021”, 

que teve forte repercussão na sociedade, especialmente uma das medidas, a 

promoção do consumo electrónico, que despertou grande atenção da população e a 

deixou desapontada. 

Por um lado, trata-se duma medida não consegue apoiar de forma directa os 

desempregados, os trabalhadores que auferem baixos rendimentos e os residentes 

que se encontram em dificuldades; segundo alguns residentes, a situação económica 

já está difícil e esta nova medida exige que os residentes consumam antes de 

poderem usufruir dos benefícios. Para receberem a totalidade do benefício de 4800 

patacas, têm de gastar várias vezes mais. Além disso, os vales de consumo só podem 

ser adquiridos mediante o consumo mínimo de 50 patacas, o que poderá dificultar a 

obtenção de benefícios e reduzir mesmo o apoio no caso das famílias das camadas 

sociais mais baixas. 

Por outro lado, no que respeita aos benefícios do consumo por meios electrónicos, 

o processo é complexo, as condições de utilização são muitas e o prazo é curto. O 

Governo não exclui a participação das crianças no plano de benefícios, porém, a 

inscrição nas plataformas electrónicas disponíveis no mercado exige uma certa idade, 



 

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

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE-2021-03-17-Leong Sun Iok (P) - CT-APN  2 

o que acaba por impedir o acesso aos menores de 18 anos. Anteriormente, o cartão 

de consumo podia ser transferido entre a família, mas no caso desta nova medida, 

devido à sua complexidade, as pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade 

reduzida vão enfrentar alguns incómodos.  

O Governo afirmou que o lançamento deste plano tinha sido precedido de estudos 

aprofundados e que se tinha tomado como referência a experiência do Interior da 

China, na expectativa de se alcançar o objectivo de consolidação da economia através 

da promoção da circulação interna. Por outro lado, o número de desempregados já 

ultrapassa dez mil, o subemprego aumenta, o número de trabalhadores em situação 

de férias não remuneradas é elevado, e a epidemia já se arrasta há algum tempo, 

porém, o Governo não dispõe de quaisquer medidas específicas para os cidadãos que 

estão a enfrentar pressões económicas decorrentes da epidemia. Isto contraria o 

desejo generalizado dos residentes, ou seja, o desejo de adopção de medidas directas 

de apoio para aliviar as suas dificuldades, situação que, inevitavelmente, os deixa 

desapontados. Além disso, é possível que os benefícios do consumo por meios 

electrónicos resultem em aumento dos preços dos produtos, daí o receio de alguns 

cidadãos em relação às novas medidas. 

Com vista a dar resposta efectiva às necessidades da população e para que a 

intenção inicial, ou seja, “garantia do emprego, estabilização da economia e 

asseguramento da qualidade de vida da população”, possa ser bem demonstrada, 

interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Com a experiência de duas rondas do cartão de consumo, os lojistas, os cidadãos, 

e até mesmo os idosos já estão familiarizados com a forma de utilização do cartão, 
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e puderam usá-lo para pagar, directamente, as suas despesas, aliviando a pressão 

da família. Assim sendo, o Governo da RAEM deve tomar como referência as duas 

primeiras rondas de apoio, atribuindo mais cartões de consumo aos residentes e 

concedendo-lhes subsídios para pagamento das tarifas da água e da electricidade, 

com vista a apoiá-los e, ao mesmo tempo, promover a procura interna. Vai fazê-lo? 

No que respeita aos desempregados de longa duração e às pessoas com 

dificuldades particulares, de que medidas específicas dispõe o Governo para os 

apoiar? 

2. Tendo em conta a complexidade e o curto prazo de utilização dos benefícios do 

consumo por meios electrónicos, o Governo da RAEM deve proceder a 

ajustamentos, com vista a melhorar as condições e a facilitar a respectiva 

utilização por parte do público. Vai fazê-lo? Trata-se de uma medida difícil para as 

pessoas menores de 18 anos, para as que têm dificuldades de locomoção e para 

as que não sabem operar smartphones, dificultando assim o seu acesso aos 

benefícios em causa. De que medidas dispõe o Governo para resolver este 

problema? 

3. Para evitar o aumento dos preços e conseguir estabilizá-los, o Governo deve 

reforçar a inspecção e a fiscalização. De que medidas dispõe para o efeito?  

17 de Março de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok  


