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 RESPOSTA À INTERPELAÇÃO ESCRITA APRESENTADA PELA DEPUTADA À 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SONG PEK KEI 

 

 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, a AMCM apresenta a seguinte 

resposta relativa à interpelação escrita da Sra. Deputada Song Pek Kei, de 27 de Abril 

de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 454/E350/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa, de 6 de Maio de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 

10 de Maio de 2022. 

 

Com vista a satisfazer as necessidades de empréstimos por parte das pequenas e médias 

empresas, desde o surto da epidemia de novo tipo de coronavírus, a AMCM tem vindo 

a afectar fundos de reserva no sistema bancário local, excluindo os respectivos fundos 

dos “passivos básicos” (“basic liabilities”) dos bancos, para calcular o respectivo índice 

de reembolso, de modo a aumentar a flexibilidade dos bancos de Macau na resposta à 

procura de empréstimos. 

 

Com um suporte suficiente de liquidez e de acordo com as suas próprias tolerâncias ao 

risco, os bancos forneceram aos clientes de empréstimos hipotecários para habitação e 

de empréstimos às pequenas e médias empresas, no início de 2020 e em Outubro de 

2021, respectivamente, as medidas de “pagamento apenas de juros, sem amortização do 

capital” e de “ajustamento do plano de reembolso do crédito às pequenas e médias 

empresas”, incluindo a extensão adequada do período dos empréstimos, bem como a 

não consideração dos empréstimos vencidos, com a permissão da autoridade de 

supervisão. 

 

Até final do primeiro trimestre de 2022, o sector bancário recebeu um total de 470  

pedidos de “ajustamento de plano de reembolso de crédito às pequenas e médias 

empresas”, sendo que 461 pedidos foram aprovados, registando-se um rácio global de 

aprovação de cerca de 98%, envolvendo um montante de 12,6 mil milhões de patacas.  

Os dados refletem que os bancos, sob o princípio da gestão prudente do risco, 
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proporcionam facilidades aos clientes com necessidades, aliviando a sua pressão de 

reembolso de empréstimos. 
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Pel’O Conselho de Administração  

 

 

Chan Sau San 

Presidente  
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