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INTERPELAÇÃO ORAL
Aperfeiçoar a exploração das empresas sociais
para apoio aos desfavorecidos
As empresas sociais possuem um valor social por permitirem que os
desfavorecidos consigam o seu próprio sustento, obtendo o rendimento com o seu
trabalho, e adquiram a formação e as técnicas profissionais necessárias. O Instituto
de Acção Social lançou, em 2010 e 2014, as 1.ª e 2.ª fases do “Plano de Apoio
Financeiro para a Promoção do Emprego das Pessoas com Deficiência” e, em 2019,
o “Plano de Apoio Financeiro a Empresas Sociais para a Criação Conjunta de
Emprego para Idosos”, no sentido de apoiar a integração das empresas sociais e dos
indivíduos desfavorecidos na sociedade.
Fazendo uma retrospectiva das três fases do plano de apoio financeiro a
empresas sociais, foram apenas criadas duas empresas sociais nas primeiras duas
fases e, no plano de apoio financeiro a empresas sociais para idosos em 2019, foram
aprovados apenas dois projectos, proporcionando aos idosos 16 postos de trabalho a
tempo inteiro e 6, a tempo parcial. Esses três programas de apoio financeiro não são
de carácter permanente nem contínuo. Para além de preencherem os requisitos
específicos, as empresas requerentes têm ainda de apresentar os pedidos dentro de
um determinado prazo, o que limita o interesse de associações e indivíduos em
explorarem empresas sociais, não favorecendo o seu desenvolvimento.
Na verdade, actualmente, as empresas sociais de Macau são limitadas por falta
de recursos e espaço, não sendo muitas as oportunidades de emprego para as
pessoas em situação vulnerável, e o tipo de serviço é relativamente único, por isso,
não é fácil a reconversão profissional dos trabalhadores. Em especial, sob o impacto
da epidemia, o ambiente de emprego dos deficientes tornou-se mais difícil, pois, para
além da dificuldade de arranjar emprego, os portadores de deficiência, mesmo que
contratados, receiam ser despedidos com prioridade e obrigados a gozar férias não
remuneradas. A criação de mais empresas sociais pode fornecer postos de trabalho
relativamente estáveis e correspondentes às necessidades, e aumentar a sua
confiança em conseguir emprego. A sociedade precisa de apoiar mais a abertura de
empresas sociais e de proteger o seu desenvolvimento, como única forma para
aumentar os espaços e as oportunidades de trabalho que sejam mais flexíveis e
diversificados para as pessoas desfavorecidas.
No passado, os planos de apoio financeiro a empresas sociais apoiavam a
criação das mesmas financiando essencialmente as despesas de capital na fase
inicial da sua criação, e as despesas do seu funcionamento nos primeiros dois ou três
IO-2021-11-08-Ma Io Fong R1 (P) LB MMC

1

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

(TRADUÇÃO)

anos. Mas, de acordo com as experiências de Macau e das regiões vizinhas,
conseguir um local estável e adequado para as empresas sociais é a chave que afecta
o seu desenvolvimento a longo prazo. Nos últimos anos, o Governo desenvolveu
vários projectos públicos, alguns já concluídos ou em conclusão, havendo uns com
características integradas e que reúnem condições para a instalação de empresas
sociais nesses locais, promovendo ainda mais a harmonia e a inclusão social.
Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte:
1 - Face ao lento ritmo de desenvolvimento das empresas sociais de Macau, o
Governo procedeu, ou não, à avaliação das experiências dos três planos anteriores
de apoio financeiro a essas empresas, com vista a aperfeiçoar os respectivos
projectos de apoio? No futuro, o Governo vai lançar planos regulares de financiamento
para as empresas sociais, tendo em conta os diferentes destinatários?
2 – O local de instalação constitui a maior dificuldade para a exploração das
empresas sociais. O Governo deve adoptar outras formas de financiamento, por
exemplo, arrendar as propriedades desocupadas do Governo a preços mais
favoráveis, e elevar a resiliência das empresas sociais através do aumento da
participação do Governo. Assim, o Governo vai ajudar mais empresas sociais a
constituírem-se e a entrarem em funcionamento?
3 - As empresas sociais proporcionam aos grupos sociais fragilizados e aos
deficientes mais oportunidades de estágio e emprego. O Governo deve continuar a
prestar atenção à situação de exploração das empresas sociais, para elevar a sua
qualidade e apoiá-las na reconversão e no aumento dos tipos de trabalho prestado,
por forma a salvaguardar que os portadores de deficiência possam ter oportunidades
de formação e de emprego. O Governo vai fazer isso?

8 de Novembro de 2021

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,
Ma Io Fong
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