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Tradução 

 Resposta à interpelação escrita apresentada pela deputada à Assembleia Legislativa, 

Wong Kit Cheng 

Em cumprimento das instruções de Sua Excelência o Chefe do Executivo, e tendo 

ouvido os pareceres da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) e da Direcção dos 

Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), é submetida a resposta à interpelação escrita, 

de 4 de Março de 2022, apresentada pela Sr.ª Deputada Wong Kit Cheng, encaminhada 

através do ofício da Assembleia Legislativa n.º 255/E191/VII/GPAL/2022, de 9 de Março 

de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 10 de Março de 2022: 

A implementação do “Plano de benefícios de consumo por meio electrónico” que 

decorreu entre Junho e Dezembro de 2021, implicou o Governo da RAEM um investimento 

total de 5,27 mil milhões de patacas, tendo sido geradas mais de 80,87 milhões de 

transacções. De entre as quais, 3,52 mil milhões de patacas investidas pelo Governo foram 

colocadas nas PME, ocupando 66,7% do total. O Plano também desempenhou um papel 

impulsionador de consumo, tendo incentivado os cidadãos a despenderem mais no 

consumo, no valor de  cerca de 2,9 mil milhões de patacas, e juntando com o montante de 

90 milhões de patacas de benefícios oferecidos pelas plataformas de pagamento, os 

benefícios globais proporcionados pelo Plano ultrapassaram 8,26 mil milhões de patacas.  

Ao mesmo tempo, o “Plano de benefícios de consumo por meio electrónico” 

beneficiou vários sectores de actividade económica. O sector de restauração ocupou a maior 

proporção do montante total  de consumo, correspondendo a 22% do montante total 

investido pelo Governo.  Na vertente do comércio a retalho, os supermercados ocuparam 

18,2% do montante total investido pelo Governo, enquanto os produtos farmacêuticos e 

mariscos secos, relógios e joalharia, mercadorias de armazéns e quinquilharias 

representaram, respectivamente, 6,7%, 5,5% e 4,8%. De um modo geral, o plano tem 

desempenhado um papel muito positivo no estímulo ao consumo, no apoio à sobrevivência 

das PME, bem como na manutenção de emprego. 

Em relação à questão formulada na interpelação, quer sobre o esquema de atribuição 

da comparticipação pecuniária, quer sobre o esquema de devolução de imposto, referiu a 

DSF que a comparticipação pecuniária do corrente ano a atribuir a cada residente 

permanente e não permanente, respectivamente, no montante de 10.000 patacas e de 6.000 

patacas, de acordo com o Regulamento Administrativo n.º 10/2022 (Plano de 

comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico para o ano de 2022), será 

atribuída, de forma faseada, por transferência bancária ou por meio de cheque cruzado, 

enviado por via postal, entre 1 de Abril e meados de Maio, sendo que a devolução de 60% 

da colecta, até ao valor limite de 14.000 patacas, do imposto profissional, devido e pago 
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relativamente ao ano de 2020, vai ser efectuada, nos termos planeados, até ao final de Maio 

do ano em curso. 

Em relação à segunda questão da interpelação, a DSAL manifestou que tem 

permanecido muito atenta à evolução do mercado de trabalho de Macau, tendo lançado e 

aperfeiçoado, de forma contínua, as medidas de apoio ao emprego, nomeadamente 

emparelhamento de emprego, sessões de emparelhamento para sectores específicos e 

acções de recrutamento de grande dimensão, entre outras, no sentido de ajudar os residentes 

carecentes de emprego a integrar ou reintegrar no mercado de trabalho com a maior 

brevidade possível. 

De entre as medidas, foi organizado pela DSAL, o emparelhamento de emprego com 

as empresas de lazer com o intuito de apoiar os trabalhadores afectados pelas vicissitudes 

da actividade das salas VIP dos casinos e empresas relacionadas. Até meados do mês de 

Março do corrente ano, apresentaram-se efectivamente à entrevista somente 34% dos 

candidatos, o que se traduz numa taxa de não participação de cerca de 60%, onde se 

engloba as situações de recusa de entrevista, de estar incontactável e de ter faltado à 

entrevista, entre outras. A DSAL tem observado que, possivelmente, grande parte dos 

candidatos não se adaptou às mudanças do mercado de trabalho, daí que irá organizar 

palestras para os mesmos sobre o acesso ao emprego, incentivando-os a participar 

activamente no emparelhamento e na candidatura de diferentes profissões, prestando assim 

apoio aos residentes no ajuste da mentalidade relativamente ao acesso no emprego e à 

mudança da carreira profissional. 

Quanto ao apoio à juventude, a DSAL irá lançar a partir deste ano a palestra de 

emprego destinada aos jovens, denominada “Palestra sobre profissões”, para dar a conhecer 

a estes as perspectivas de desenvolvimento das indústrias emergentes, bem como, alargar as 

oportunidades de emprego. Em paralelo, vai-se continuar a organizar o plano de estágio 

“Criar Melhores Perspectivas de Trabalho” e planos de estágio no Interior da China, que 

permitem aos jovens desenvolver, em contexto real, e pôr em prática técnicas e 

conhecimentos de trabalho. 

Os trabalhos preparatórios para tais planos de estágio encontram-se presentemente em 

curso e, no seu seguimento, irão ser lançados brevemente vários planos de estágio no 

Interior da China, aos quais se associam as empresas de renome do Interior da China das 

indústrias emergentes. Espera-se que os jovens adquiram, de forma aprofundada, e através 

da prática e do exercício, os conhecimentos relativos ao ecossistema dessas indústrias e 
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valorizem as oportunidades de trabalho disponibilizadas pelas empresas. 

O Governo da RAEM continuará a acompanhar de perto a evolução da epidemia e o 

desenvolvimento mais recente na economia e no mercado de emprego de Macau, mantendo 

comunicação estreita com as partes interessadas para conhecer as necessidades das PME 

locais, no sentido de avaliar, em tempo oportuno, a eficácia das medidas. Além do mais, 

continuar-se-á a aplicação de diferentes medidas para apoiar, de forma abrangente, os 

residentes de Macau na sua preparação para a procura de emprego, bem como melhorar a 

sua empregabilidade e mobilidade profissional. 

Aos 25 de Março de 2022. 

O Director dos Serviços 

Tai Kin Ip 

  

 

 

 

 

 

 


