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Tradução 

 

Resposta à interpelação escrita apresentada pela deputada à Assembleia 

Legislativa, Song Pek Kei 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o 

parecer do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), 

relativamente à interpelação escrita da Sra. Deputada Song Pek Kei, de 14 de Abril de 

2022, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 

432/E333/VII/GPAL/2022, de 29 de Abril de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe 

do Executivo em 3 de Maio de 2022, cumpre-nos responder o seguinte: 

Para mitigar o impacto provocado pela epidemia de pneumonia causada pelo novo 

tipo de coronavírus na economia de Macau, o Governo da RAEM tem promovido um 

conjunto de medidas de apoio, incluindo a adopção de 8 medidas de apoio, anunciada 

em Outubro de 2021, destinadas às PME e às pessoas empregadas. Entre as quais, as 

medidas no âmbito das competências da Direcção dos Serviços de Economia e 

Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT), como a abertura, de novo, das candidaturas ao 

Plano de Bonificação de Juros de Créditos Bancários para as Pequenas e Médias 

Empresas, o aligeiramento provisório de requisitos de candidatura ao Plano de Apoio a 

Pequenas e Médias Empresas e a prorrogação, mais uma vez, do prazo de pedido de 

Ajustamento de Reembolso de Diversos Planos de Apoio, podem ajudar ainda mais as 

PME no alívio da sua pressão de operação. 

Até 5 de Maio do corrente ano, a DSEDT recebeu um total de 1.096 candidaturas 

ao Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas (398 das quais satisfazem o requisito 

aligeirado, de carácter provisório, relativo ao exercício da actividade há pelo menos 1 

ano), das quais 550 foram aprovadas, tendo sido concedido 170 milhões de patacas. 

Foram recebidas 79 candidaturas ao Plano de Bonificação de Juros de Créditos 

Bancários para as Pequenas e Médias Empresas, das quais 68 foram aprovadas, 

envolvendo créditos bancários no montante de 82,73 milhões de patacas. Foram 

recebidos 2.895 pedidos de ajustamento de reembolso, 2.807 dos quais foram aprovados, 

envolvendo um montante de 180 milhões de patacas. Os referidos planos ainda se 
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encontram em vigor, as PME com necessidade financeira podem apresentar pedidos. 

No sentido de atenuar ainda mais a pressão sentida pelas PME inerente à 

exploração dos seus negócios na luta contra a epidemia, a Autoridade Monetária de 

Macau coordenou as instituições financeiras na implementação de medidas de benefícios 

destinadas às PME, no âmbito das taxas de serviços cobradas através do serviço de 

“Simple Pay”. Até ao momento, um total de cerca de 20.000 estabelecimentos 

comerciais de PME beneficiou do serviço de “Simple Pay”, tendo sido prorrogado o 

termo do prazo dessas medidas até 30 de Setembro do corrente ano. 

Além disso, o Governo da RAEM lançou, de acordo com a situação mais recente 

da economia de Macau, a “Terceira ronda do Plano de benefícios de consumo por meio 

electrónico contra a epidemia”, cujos benefícios poderão ser utilizados a partir de 1 de 

Junho do ano corrente. Através da alocação de recursos por parte do Governo no 

mercado de consumo, a participação conjunta de comerciantes e residentes ajudará a 

alargar a procura interna, promover o desenvolvimento económico e, deste modo, 

abrandar a pressão da vida sentida pelas pessoas com baixo rendimento, bem como pode, 

paralelamente, reduzir o impacto da epidemia sobre as empresas especialmente as PME. 

Esta medida tem em vista estabilizar a procura de emprego, através do apoio ao 

desenvolvimento sustentável das PME. O Governo da RAEM continuar-se-á a prestar 

estrita atenção à evolução da epidemia, para se inteirar das necessidades das PME, 

avaliar atempadamente, deste modo, a eficácia das diversas medidas e políticas, e 

optimizar de forma sustentada o ambiente de negócios. 

No que diz respeito ao apoio ao desenvolvimento do sector de convenções e 

exposições, o IPIM está a coordenar e acompanhar as entidades organizadoras através do 

Serviço “One-Stop” para Licitação e Apoio em Macau de Convenções e Exposições, ao 

passo que irá organizar, com pragmatismo, vários eventos de grande envergadura, 

incluindo o “Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 

2022”, o “13.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-

estruturas” e outros projectos, adiados devidamente em função da epidemia. No primeiro 
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trimestre deste ano, 14 actividades realizaram-se em Macau graças ao apoio do Serviço 

“One-Stop” para Licitação e Apoio em Macau de Convenções e Exposições, e 27 

actividades foram confirmadas para a realização em Macau, envolvendo os sectores 

bancário, financeiro, de tecnologia de informação, entre outros. A realização de 

diferentes actividades proporcionará mais oportunidades de participação empresarial 

para os sectores locais, tais como curadoria, construção, logística, publicidade e 

promoção, relações públicas, etc. O IPIM continua a prestar atenção à dinâmica do 

mercado, recolhendo diferentes opiniões através do mecanismo da Comissão para o 

Desenvolvimento de Convenções e Exposições e da constante comunicação com o 

sector, optimizando e actualizando as actuais medidas específicas de apoio a convenções 

e exposições, em harmonia com o regime de apoio financeiro público estabelecido pelo 

Governo da RAEM. 

Por outro lado, sob o mecanismo de negociação, construção e administração 

conjuntas e compartilha de resultados entre Guangdong e Macau, acelera-se a promoção 

da construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em 

Hengqin, com a libertação gradual de dividendos políticos, dando às empresas de Macau 

um quadro mais amplo para o seu desenvolvimento. Neste sentido, o IPIM ajuda 

activamente as empresas a compreenderem melhor as oportunidades da Zona de 

Cooperação Aprofundada, prevendo a realização de sessões de divulgação em Junho de 

2022 em torno dos serviços de registo comercial na Zona de Cooperação Aprofundada e 

das informações sobre convenções e exposições; a par disso, foi introduzida a promoção 

da Zona de Cooperação Aprofundada em várias feiras e exposições locais de grande 

relevância, no âmbito económico e comercial. 

Ao mesmo tempo, dado que foi estabelecido, no ano passado, o Secretariado de 

Macau para a Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, 

o IPIM enviou pessoal para participar nos respectivos trabalhos, prestando serviços de 

encaminhamento e de consultadoria sobre investimentos na Zona de Cooperação 

Aprofundada, continuando a optimizar e pormenorizar os serviços de apoio aos 

investidores e lançou, em cooperação com a Direcção dos Serviços de Desenvolvimento 
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Económico da Zona de Cooperação Aprofundada, o “Serviço de Registo Comercial 

Transfronteiriço”, para que os investidores, que pretendem estabelecer empresas na Zona 

de Cooperação Aprofundada, possam concluir todo o processo no Secretariado de 

Macau para a Zona de Cooperação Aprofundada, incluindo consulta, entrega de 

documentos necessários e impressão de licenças, de modo a ajudar as empresas a 

instalarem-se mais facilmente na Zona de Cooperação Aprofundada. 

Com o desenvolvimento interactivo entre a Zona de Cooperação e Macau, os 

investidores de Macau que se dedicam, em Macau e Hengqin, quer às 4 maiores 

indústrias quer a outras indústrias relacionadas com a vida da população, poderão 

expandir, de forma contínua, o respectivo mercado. A este respeito, o Governo da 

RAEM optimizará, de forma sustentada, as diversas políticas e medidas de apoio. 

 

 

Aos 17 de Maio de 2022. 

 

O Director dos Serviços, 

 

 Tai Kin Ip 

 

 

 


