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INTERPELAÇÃO ORAL  

 

3.ª ronda de medidas de apoio económico   

 

Perante o impacto da Covid-19 na vida da população e na economia de Macau, 

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

asseguramento da qualidade de vida da população para 2021”, a fim de revitalizar a 

economia e promover o ciclo interno. Contudo, este plano teve forte repercussão na 

sociedade, sobretudo o plano de benefício de consumo. A intenção inicial do Governo 

era estabilizar o funcionamento das empresas, sobretudo das PME, alcançando os 

objectivos de garantir o acesso ao emprego dos locais e atender ao bem-estar destes. 

No entender dalguns residentes, o plano exige que se gaste dinheiro primeiro para se 

usufruir dos benefícios depois, assim, numa situação em que os rendimentos dos 

residentes diminuem, o plano não consegue apoiá-los directamente. Mais, o plano é 

de difícil aplicação, e a dificuldade aumenta para alguns residentes, tais como os 

menores, pessoas com dificuldades motoras e portadores de deficiências. A 

sociedade espera que o Governo tome como referência as últimas duas edições de 

medidas de apoio económico, lançando o cartão electrónico de consumo, que é 

conveniente e beneficia directamente os residentes, permitindo injectar o consumo no 

mercado e revitalizar a economia.  

Depois de ouvir a opinião dos sectores e dos residentes, o Governo afirmou que 

ia melhorar o plano em causa para os residentes poderem usufruir melhor dos 

benefícios, no entanto, não adiantou detalhes sobre a forma de o fazer e de apoiar os 
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residentes. As autoridades devem prestar atenção aos pormenores do seu trabalho, 

apoiando directamente os residentes e evitando as operações complexas; e devem 

ainda divulgar, quanto antes, o plano de melhoria, com vista a assegurar o bem-estar 

da população.  

Mais, com o impacto explícito da persistência da epidemia no sector do turismo 

de Macau, as suas dificuldades vieram à tona. A fim de incentivar os residentes a 

participar nas excursões em Macau para estimular o consumo local e apoiar o sector 

do turismo, o Governo planeia usar 120 milhões para lançar um plano de refeições, 

alojamento e excursões para residentes, mas não adiantou os pormenores sobre os 

efeitos deste plano no apoio ao sector e na garantia de acesso ao emprego. Como 

neste sector trabalham muitas pessoas, se os postos de trabalho proporcionados por 

este plano não forem suficientes, o apoio a estas pessoas será bastante limitado. Para 

promover a recuperação do sector do turismo, o essencial é retomar e atrair 

gradualmente os turistas de outras regiões, pois só assim é que é possível activar o 

ciclo externo e restaurar o sector do turismo.  

Por fim, o lucro bruto do jogo foi apenas de 7,3 mil milhões de patacas em 

Fevereiro deste ano. A taxa de desemprego local mais actualizada é de 3,9%, isto é, 

um aumento de 0,2% em comparação com o último trimestre, enquanto a taxa de 

subemprego também aumentou para 4,5%. O novo aumento da taxa de desemprego 

espelha a gigantez do impacto que a economia sofreu, apesar do controlo eficaz da 

epidemia em Macau. As empresas não aguentaram, o número dos desempregados 

aumentou, e são comuns o subemprego e o gozo de “férias não remuneradas”, 

portanto, ao terem menos rendimentos, os residentes sofrem pressão económica e no 
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dia-a-dia. As autoridades têm de tomar uma atitude dinâmica para salvar a situação 

de desemprego, resolvendo, a partir da fonte, a pressão económica dos residentes.  

Para melhor concretizar os objectivos governativos de “garantia do emprego, 

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

interpelo sobre o seguinte: 

1. Qual é o ponto de situação da melhoria do “Plano de garantia do emprego, 

estabilização da economia e asseguramento da qualidade de vida da população para 

2021”? Como é que se apoia os residentes a aliviar a pressão do dia-a-dia? Como é 

que se apoia as empresas, sobretudo as PME e microempresas ou até as pessoas 

que trabalham por conta própria, para poderem continuar o seu negócio, garantindo o 

emprego dos seus trabalhadores?  

2. Em Macau, a epidemia está estável, e os mecanismos de normalização do 

combate à epidemia e os trabalhos de vacinação obtiveram alguns resultados. Assim, 

o Governo deve dialogar com as regiões bem-sucedidas no combate à epidemia, 

sobretudo com as cidades do Interior da China, no sentido de estudar o 

reconhecimento mútuo dos “certificados de vacinação” e demais medidas, 

contribuindo para a prevenção conjunta da epidemia e a recuperação apropriada do 

intercâmbio de pessoas, promovendo a movimentação adequada de pessoas e a 

vinda dos turistas das regiões vizinhas, com vista a restaurar o sector do turismo e 

activar o ciclo externo. Isto vai ser feito?  

3. O asseguramento da qualidade de vida da população pressupõe o emprego. 

Há desempregados que há muito tempo enfrentam dificuldades em conseguir trabalho.  
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As autoridades dispõem de mais medidas para salvar a situação de desemprego? Há 

que definir políticas e medidas para a contratação prioritária dos locais nas obras e 

serviços públicos. Como é que isto vai ser feito? Há que activar o mecanismo de 

“oferta de trabalho em vez de subsídios”, através do lançamento de obras públicas 

específicas e serviços públicos temporários, para que os desempregados entrem nos 

postos de trabalho temporários. Isto vai ser feito? Para resolver, a partir da fonte, a 

pressão económica dos residentes, vão ser proporcionados trabalhos específicos para 

os desempregados de longa duração?  

 

 

31 de Março de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Leong Sun Iok  


