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Tradução 

 

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Zheng Anting 

Em cumprimento de instruções de Sua Excelência o Chefe do Executivo, 

relativamente à interpelação escrita de 1 de Abril de 2022 do Sr. Deputado Zheng 

Anting, encaminhada através do ofício da Assembleia Legislativa n.º 

371/E284/VII/GPAL/2022, de 13 de Abril de 2022, e recebido pelo Gabinete do Chefe 

do Executivo em 14 de Abril de 2022, cumpre-nos responder o seguinte: 

Desde 2020 até 21 de Abril de 2022, foi recebido, pela Direcção dos Serviços de 

Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT), um total de 820 pedidos 

referentes ao Plano de Garantia de Créditos a Pequenas e Médias Empresa e 11 relativos 

ao Plano de Garantia de Créditos a Pequenas e Médias Empresas Destinados a Projecto 

Específico, sendo números que superaram efectivamente os volumes acumulados de 

pedidos recebidos nos últimos dez anos antes da epidemia. Até ao presente momento, 

foram concluídos os processos de apreciação de 621 pedidos, sendo, dos quais, cerca de 

15% deferidos, cerca de 16% indeferidos e cerca de 69% considerados como desistentes. 

Dado que o montante do crédito envolvido em cada candidatura a Planos de Garantia de 

Créditos atinge um valor médio de milhões de patacas, é necessário um trabalho de 

avaliação rigorosa, especialmente a solicitação, às empresas candidatas, da apresentação 

de documentos comprovativos suficientes, visando reflectir as suas capacidades 

adequadas de contracção de dívidas e de reembolso, de modo a evitar situações de 

sobreendividamento da empresa. 

É  de salientar que, o Governo da RAEM procedeu, já no ano de 2017, através da 

revisão do regulamento administrativo, ao correspondente ajustamento do processo de 

concessão de crédito ao abrigo do Plano de Garantia de Créditos a Pequenas e Médias 

Empresa, permitindo que os bancos concedam créditos com antecedência a PME antes 
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da aprovação de pedidos de garantia de créditos pelo Governo da RAEM, algo que acaba 

por acelerar o processo de concessão de crédito e ajudar, deste modo, as PME a obterem 

a verba de financiamento o mais cedo possível. Neste momento, entre os casos cujos 

pedidos se encontram ainda em fase de processamento, mais de 80% já obtiveram o 

montante, total ou parcial, do crédito concedido por parte do banco. 

Além disso, para optimizar o ambiente de negócios dos bairros comunitários, em 

Novembro de 2021, a DSEDT, em cooperação com a associação comercial da zona, 

alargou para a zona norte o Plano das Lojas com Características Próprias de Macau, sob 

o tema de “Procurar sabores na zona norte．Apreciar a gastronomia com alegria”. Foi 

reforçada a propaganda destinada aos visitantes do Interior da China, realizada tanto por 

meio online como offline, especialmente através dos novos media, tendo sido 

aproveitadas as formas mais populares actualmente como “transmissão ao vivo mediante 

as celebridades da internet”, “visita dos experientes turísticos a lojas” e “planting seeds 

(recomendação)”, para apoiar as lojas incluindo as com características próprias no 

alargamento das fontes de cliente e no desenvolvimento da “economia da experiência”. 

No dia em que se realizou a cerimónia de lançamento do “Procurar sabores na zona 

norte．Apreciar a gastronomia com alegria”, foram convidadas as celebridades da 

internet locais para a realização de visitas a lojas com características próprias com 

transmissão ao vivo, que ganharam, de forma acumulada, cerca de 2,95 milhões de 

visualizações, o que contribui para o resultado bastante satisfatório obtido. 

Outra medida de apoio a lojas com características próprias é ajudar na adesão 

dessas lojas às plataformas de comércio electrónico de renome do Interior da China, 

nomeadamente no aproveitamento do acesso a plataformas online para fazer marketing 

online, por forma a aumentar a reputação e a venda das lojas tirando partido das 

vantagens do tráfego de internet. Neste contexto, os dados mostram que, após a 

realização de promoções através dessas plataformas, a exposição e o número de 
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visualização, em termos médios mensais, de algumas lojas com características próprias 

da Zona Norte aumentaram cerca de 4 vezes e, igualmente, o “número de partilhas” das 

lojas cerca de 3 vezes, o que reflecte que as lojas com características próprias utilizam 

eficazmente os meios de propaganda online para elevar a sua notoriedade. 

Quanto à questão mencionada no número 3 da interpelação, a DSEDT coopera com 

as incubadoras de empreendedorismo juvenil de Hengqin em reconhecer mutuamente os 

projectos de empreendedorismo juvenil de Macau e Hengqin, no sentido de os 

recomendar a entrar nas incubadoras, proporcionando aos jovens uma variedade de 

serviços de apoio e de consultadoria em matéria de empreendedorismo, para assim 

incubar conjuntamente empresas criadas por jovens com potencial a desenvolver-se sem 

sobressaltos. A DSEDT também lançou o Programa de Permuta de Serviços de 

Consultadoria Profissional, em colaboração com as incubadoras de empreendedorismo 

juvenil da Grande Baía, incluindo o Vale de Criação de Negócios para os Jovens de 

Macau em Hengqin. Este programa pode prestar serviços gratuitos de consultadoria 

profissional, nas áreas jurídica, contabilística, tributária, entre outras, a jovens de Macau 

que entram nas incubadoras, bem como ajudá-los a resolver os problemas práticos de 

exploração frequentemente encontrados na criação de negócios no Interior da China. 

A par disso, a DSEDT está a rever os resultados e conteúdo do Plano de Apoio a 

Jovens Empreendedores, bem como estudará a viabilidade da extensão de medidas de 

apoio para a Grande Baía, particularmente a Zona de Cooperação Aprofundada, sob o 

pressuposto de aumentar a operacionalidade de movimentos transfronteiriços de capitais 

e de reforçar a fiscalização e controlo eficazes. 

O Governo da RAEM continuará a propiciar, através da inovação institucional e da 

articulação profunda de regras, aos jovens de Macau condições mais favoráveis para o 

prosseguimento de emprego e empreendedorismo na Zona de Cooperação Aprofundada. 
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Aos 3 de Maio de 2022. 

 

 

 

O Director dos Serviços, 

Tai Kin Ip 

 

 

  


