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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Aligeirar os requisitos para a atribuição do apoio no valor de 10 mil patacas 

 

O recente surto de Covid-19 teve grande impacto na economia local, portanto, o 

Governo anunciou que ia lançar 8 medidas de apoio destinadas às pequenas e médias 

empresas (PME), com vista a aliviar a pressão de exploração e as dificuldades na 

contratação de trabalhadores, e que ia atribuir um apoio no valor de 10 mil patacas 

aos residentes contribuintes do imposto profissional com rendimentos de trabalho 

obtidos no ano passado não superiores a 144 mil patacas e aos profissionais liberais 

qualificados. 

Estas medidas de apoio lançadas pelo Governo para as PME e os trabalhadores 

são mesmo muito necessárias, no entanto, segundo as informações dos Serviços de 

Estatística reportadas ao ano passado, entre mais de 220 mil trabalhadores locais a 

tempo inteiro, apenas 35,2 mil auferiram um rendimento inferior a 12 mil, 

representando 15% do total, o que destaca a baixa cobertura das referidas medidas. 

Além disso, os trabalhadores que estão em layoff ou viram o seu salário reduzido, ou 

que obtiveram, no ano passado, rendimentos superiores a 144 mil patacas, mas foram 

despedidos neste ano, não são beneficiários das medidas em causa. Segundo muitas 

pessoas cujos rendimentos foram reduzidos devido à epidemia, os rendimentos da 

família reduziram significativamente e a pressão económica é muito pesada, mas 

como o Governo recorre ao registo de pagamento de imposto do ano passado como 
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critério para a atribuição do apoio, acabaram por ser imediatamente excluídas deste 

apoio, o que as deixou bastante desapontadas e descontentes, portanto, esperam que 

as medidas sejam ajustadas, no sentido de se alterar os requisitos da atribuição para 

a média salarial dos trabalhadores locais, ou seja, 20 mil patacas, ou que, tomando 

como referência as práticas anteriores, se proceda ao recarregamento do cartão de 

consumo com 8 mil patacas, por forma a permitir que todos os residentes consigam 

obter apoio, aliviando a sua pressão, promovendo a procura interna e aumentando a 

confiança quer das empresas quer da população, numa altura em que a situação 

epidémica se mantém. 

Mais, segundo muitos taxistas, pescadores e guias turísticos, as novas medidas 

não permitem, tal como aconteceu com as medidas lançadas no ano passado, que, 

obtenham o apoio em causa mediante a prestação de comprovativos, por isso, 

esperam que se aperfeiçoem as formalidades de requerimento. 

Por fim, as referidas 8 medidas de apoio destinadas às PME não contemplam a 

promoção e a garantia de emprego. Sob a epidemia, a recuperação económica vai 

levar tempo, e embora o apoio económico possa atenuar a situação a curto prazo e 

as dificuldades prementes, o essencial é resolver o problema de acesso ao emprego 

por parte dos trabalhadores locais. Assim sendo, além de regulamentar melhor sobre 

os trabalhadores não residentes e a concessão das respectivas quotas, para assim 

libertar postos de trabalho para os locais, o Governo deve adoptar medidas para 

aumentar os postos de trabalho, por exemplo, prever a proporção de locais 

contratados em obras públicas e serviços adjudicados, e criar mais empregos de curta 

duração, com vista a reforçar a medida de "oferta de trabalho em vez de subsídios", 
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aliviando assim o problema do desemprego.  

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Desde o final do passado mês de Agosto que a situação epidémica tem estado 

instável, perdeu-se a oportunidade da época alta de turismo e, assim, a recuperação 

económica continua lenta. O Governo vai apoiar os residentes contribuintes do 

imposto profissional com rendimentos não superiores a 144 mil patacas, o que 

contribui para aliviar a pressão económica dos trabalhadores que auferem baixos 

rendimentos, mas esta medida não abrange as pessoas que, devido à epidemia, estão 

desempregadas ou em subemprego, e os procedimentos de requerimento também 

podem constituir um obstáculo para muitas pessoas que satisfazem os requisitos. O 

Governo deve aperfeiçoar a respectiva política, com vista a alargar a cobertura de 

apoio. Vai fazê-lo? 

2. Devido à epidemia, muitos residentes estão desempregados há muito tempo. 

O Governo já teve alguma ideia para reforçar a medida de "oferta de trabalho em vez 

de subsídios"? De que medidas dispõe para aumentar os postos de trabalho? 
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