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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Promover a optimização do “Programa de promoção do consumo local” 

 

Para garantir o emprego, estabilizar a economia e assegurar a qualidade de vida 

da população, o Governo da RAEM tem implementado várias medidas para dinamizar 

a procura interna, entre elas o “Programa de Promoção do Consumo Local”, que gerou 

um caloroso debate na sociedade. Muitos cidadãos consideram que o Governo deve 

ter em plena consideração as actuais dificuldades económicas e de emprego dos 

cidadãos e também a capacidade de consumo e a pressão sentida pelos cidadãos. 

Espera-se que mantenha o método de apoio adoptado no ano passado, ou seja, a 

distribuição de cartões de consumo, para que os residentes, nomeadamente os das 

camadas sociais mais baixas, possam ser directamente beneficiados. 

Além disso, no ano passado, quando foram distribuídos os vales de consumo, o 

Conselho de Consumidores divulgou que alguns comerciantes tinham aumentado os 

preços, por isso, os cidadãos estão preocupados que o programa de incentivo ao 

consumo possa acarretar a sequela do aumento dos preços. Embora o mercado seja 

dominado pela oferta e pela procura, o Governo, enquanto regulador da ordem do 

mercado, tem a obrigação de exercer um controlo adequado sobre o preço dos 

produtos, atendendo, especialmente, à recessão económica causada pela epidemia. 

A população espera que o Governo retire ensinamentos da experiência do ano 

passado, e tome como ponto de partida a importação, a distribuição por grosso e a 

retalho, entre outras etapas, reforçando a fiscalização e inspecção dos preços antes 

e depois da implementação do benefício de consumo. 
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Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. Segundo alguns residentes, a forma de cálculo dos benefícios de consumo, 

a implementar em breve, é complicada, pois os vales só são entregues 

depois de se consumir, o que, de facto, acaba por ser um apoio limitado para 

as classes sociais mais desfavorecidas. Gostaria então de perguntar o 

seguinte: o Governo vai alterar a forma de promoção do consumo para uma 

forma de redução imediata do preço, a fim de facilitar a vida aos residentes 

e, ao mesmo tempo, promover o consumo? 

2. No ano passado, depois de o Governo ter anunciado a atribuição dos vales 

de consumo, verificou-se um aumento gradual dos preços em alguns 

supermercados. Muitos cidadãos estão preocupados que, a exemplo do ano 

passado, os preços subam em alguns estabelecimentos comerciais, devido 

à distribuição de benefícios de consumo, levando ao agravamento da 

inflação. O Governo afirmou que ia proceder ao acompanhamento das 

alterações anormais dos preços, então, quais são as medidas concretas que 

o Governo vai adoptar? Vai considerar a realização de estudos sobre a 

estrutura dos custos e lucros, com vista a reforçar o regime de fiscalização? 

19 de Março de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 


