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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Apoio às micro, pequenas e médias empresas e seus trabalhadores, e 

optimização do reembolso dos empréstimos no âmbito do “Plano de Apoio a 

Pequenas e Médias Empresas” 

 

O Governo da RAEM lançou, em Maio de 2003, o “Plano de Apoio a Pequenas e 

Médias Empresas”, a fim de aliviar as dificuldades das empresas afectadas pelo surto 

da Síndroma Respiratória Aguda Severa (SRAS), apoiando-as na melhoria do 

ambiente de negócios e na elevação da sua capacidade operacional. O referido plano 

foi implementado há vários anos, tendo proporcionado apoios adequados a muitas 

micro, pequenas e médias empresas, alcançando resultados satisfatórios. Face ao 

impacto da epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus na economia de Macau, 

o Governo da RAEM procedeu à revisão do conteúdo do plano, relaxando os 

requisitos de candidatura e as restrições de reembolso, a fim de reduzir a pressão de 

exploração e de reembolso das micro, pequenas e médias empresas. 

Segundo os dados divulgados pelo Governo, desde Janeiro de 2020 até ao final 

de Março de 2022, foram recebidos 8354 pedidos para o Plano de Apoio a Pequenas 

e Médias Empresas, dos quais 6381 foram aprovados, envolvendo um montante 

global de 2,25 mil milhões de patacas [Nota 1], número de pedidos que reflecte 

directamente a situação financeira e as dificuldades de exploração das micro, 

pequenas e médias empresas devido à epidemia. Várias lojas reflectiram-me que, 

devido ao impacto da epidemia, o ambiente de negócios das micro, pequenas e 
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médias empresas de Macau continua a piorar. Embora o relaxamento do plano possa 

resolver as dificuldades temporárias de exploração, devido à lenta recuperação da 

economia de Macau, algumas empresas acabaram por fechar as suas portas. De 

acordo com as respectivas disposições, os requerentes, que já não têm dinheiro, têm 

de liquidar as dívidas no prazo de 30 dias após a sua falência, o que agrava ainda 

mais as suas dificuldades financeiras. 

Por outro lado, de acordo com os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e 

Censos, a taxa de desemprego dos residentes situou-se nos 4,5 por cento, sendo a 

população desempregada composta por 13 300 pessoas [Nota 2]. Olhando para o 

actual ambiente de emprego em Macau, nomeadamente, o problema de 

encerramento dos casinos-satélite, a situação difícil de emprego dos recém-

graduados, a sucessiva falência de empresas e lojas, etc., prevê-se que o número de 

desempregados vai continuar a aumentar, sendo uma situação que requer grande 

atenção. Pelo exposto, a subsistência das micro, pequenas e médias empresas pode 

afectar directamente o mercado de trabalho e até aumentar o número de 

desempregados. 

A revisão contínua das diversas medidas de apoio para aliviar a pressão de 

exploração das pequenas e médias empresas e as dificuldades dos empregados são, 

sem dúvida, tarefas prioritárias neste momento. Ao mesmo tempo, devido ao impacto 

contínuo da epidemia, o número de turistas diminuiu significativamente, muitas micro, 

pequenas e médias empresas estão a enfrentar grandes pressões económicas, tais 

como, a diminuição das suas receitas, o pagamento das rendas e dos salários, e o 

reembolso das dívidas. Assim sendo, o Governo deve adoptar, com premência, 
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medidas eficazes para incentivar as PME a assumirem uma postura mais activa e a 

encontrarem novas fontes de clientes. É de salientar que as micro, pequenas e médias 

empresas representam mais de 90 por cento do total das empresas de Macau, e os 

postos de trabalho envolvidos representam 40 por cento do total [Nota 3], constituindo 

não só a pedra basilar da economia de Macau, mas também um importante mercado 

de emprego. Se o impacto da epidemia nas micro, pequenas e médias empresas for 

cada vez maior, não só os operadores serão afectados, como os seus trabalhadores 

e a economia familiar também. As autoridades competentes devem, tendo em conta 

as diferentes situações da epidemia e a evolução do ambiente económico, continuar 

a dar atenção à situação operacional das micro, pequenas e médias empresas, e à 

situação de emprego dos residentes de Macau, lançando, em tempo oportuno, 

diversas medidas de resposta e de apoio, com vista a assegurar a sobrevivência 

dessas empresas e a estabilidade do emprego dos seus trabalhadores. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. No ano passado, o Governo prorrogou mais uma vez a medida provisória 

denominada “ajustamento do reembolso de diversos planos de apoio”, para 

que as empresas com necessidades pudessem requerer a redução das duas 

últimas prestações para mil patacas, com o remanescente a ser reembolsado, 

em média, durante o prazo de reembolso restante [Nota 4]. O Governo deve 

optimizar e aperfeiçoar as respectivas medidas provisórias, com vista a 

atenuar a pressão das micro, pequenas e médias empresas, e assegurar a 

sua sobrevivência e a estabilidade do emprego dos seus trabalhadores. Vai 

fazê-lo? 
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2. De acordo com as respectivas disposições, as PME têm de liquidar as 

quantias 30 dias após o encerramento das suas actividades e, de acordo 

com a situação real, o Governo pode autorizar o reembolso até 90 dias. De 

acordo com os dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Economia e 

Desenvolvimento Tecnológico, desde 2020 até Março do corrente ano, 181 

PME que beneficiaram do “Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas” 

já encerraram, representando 2,7 por cento do total das candidaturas 

aprovadas [Nota 5]. Que ramos de actividade das PME já encerraram? Em 

relação às PME que foram apoiadas no plano, mas que acabaram por 

encerrar as suas actividades, o Governo vai, tendo em conta a actual 

situação económica, tomar medidas provisórias, por exemplo, prolongar o 

prazo de reembolso ou reduzir o montante do reembolso de cada prestação, 

por forma a aliviar a respectiva pressão? 

3. O Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong criou um fundo 

específico para apoiar as empresas a desenvolverem as suas marcas, a 

actualizarem-se e a expandirem o mercado interno, e a abrirem e a 

desenvolverem as suas actividades no mercado do Interior da China, e 

alargou, sucessivamente, o âmbito territorial do apoio financeiro para os 

mercados da Associação das Nações do Sudeste Asiático, com vista a 

celebrar, com Hong Kong, acordos de comércio livre e de investimento entre 

as economias, ajudando as empresas a agarrarem as oportunidades 

económicas [Nota 6]. O Governo da RAEM deve estudar a viabilidade da 

criação do referido fundo, no sentido de apoiar as pequenas e médias 
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empresas de Macau a elevarem a sua competitividade e a sua imagem de 

marca, aproveitando as oportunidades da Grande Baía Guangdong-Hong 

Kong-Macau, da cooperação entre Hengqin e Macau e de outras 

oportunidades de desenvolvimento. Vai fazê-lo? 

 

   Dados de referência: 

[Nota 1]: Jornal “Ou Mun”: “Apoio às pequenas e médias empresas durante a 

epidemia excedeu 2,2 mil milhões de patacas”, 4 de Maio de 2022, página A4 

http://www.macaodaily.com/html/2022-05/04/content_1594540.htm  

[Nota 2]: Portal do Governo da RAEM: “Inquérito ao emprego referente ao período 

de Fevereiro a Abril de 2022”, 27 de Maio de 2022 

https://www.gov.mo/pt/noticias/610014/  

[Nota 3]: Jornal “Click2macao”: “Manter as PME significa proteger a vida 

económica de Macau. O Secretário para a Economia e Finanças apela à ajuda mútua 

em momentos de dificuldades sociais”, 30 de Abril de 2021 

https://www.click2macao.com/2021/04/30/cshyshkn/  

[Nota 4]: Portal do Governo da RAEM: “Pleno apoio às PME: serão 

implementados amanhã (dia 26) a reabertura da candidatura ao acesso à bonificação 

de juros, o relaxamento do requisito de candidatura ao plano de apoio e a prorrogação 

da medida de ajustamento de reembolso”, 25 de Outubro de 2021 

https://www.gov.mo/pt/noticias/568278/  

[Nota 5]: Plataforma Media: “Faliram 261 PME beneficiárias de apoios financeiros 

em Macau”, 20 de Maio de 2022 

https://www.plataformamedia.com/2022/05/20/faliram-261-pme-beneficiarias-de-

apoios-financeiros-em-macau/  

[Nota 6]: Trade and Industry Department: “Dedicated Fund on Branding, 
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Upgrading and Domestic Sales (BUD Fund)” 

https://www.tid.gov.hk/english/smes_industry/bud/bud.html  

 

27 de Maio de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Leong Wong 


