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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Medidas de apoio económico durante a epidemia 

 

 A actual onda da epidemia é agressiva e mais grave do que nunca, perturbando 

os planos previstos para a atracção de visitantes e o incentivo ao consumo durante as 

férias de Verão em Macau. Para evitar a propagação da epidemia, o Governo exigiu 

o encerramento de muitos tipos de estabelecimentos de diversões e proibiu as 

refeições em restaurantes, piorando a situação de algumas empresas já em 

dificuldades. Tendo em conta que o ponto de inflexão deste surto ainda não foi atingido, 

algumas empresas estão preocupadas com o eventual surgimento de uma onda de 

encerramentos na sequência do actual surto. 

 No primeiro semestre deste ano, o Governo implementou seis medidas de apoio 

económico, nomeadamente, a implementação antecipada do Plano de 

Comparticipação Pecuniária, a devolução do imposto profissional de 2020, a 

subvenção de água e electricidade, o Programa de apoio alimentar de curto prazo 

para as pessoas em situação de desemprego involuntário, a Terceira ronda do Plano 

de benefícios de consumo por meio electrónico e o “Plano de abonos provisórios para 

o incentivo à contratação de residentes desempregados por empregadores durante o 

período da epidemia”. Em resposta ao súbito surto da epidemia, o Governo 

implementou, novamente, um pacote de sete medidas de apoio económico no valor 

de dez mil milhões de patacas, incluindo: a isenção ou devolução de diversos tipos de 

impostos, a implementação da nova ronda do “Plano de apoio pecuniário para os 
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trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais” e 

do “Plano de bonificação de juros de créditos bancários para as empresas”; e a medida 

de “pagar apenas os juros e suspender o pagamento do capital” foi adiada até ao final 

do próximo ano.  

 Espero que o Governo continue a reforçar a comunicação com os diversos ramos 

de actividade, a aumentar a transparência das suas políticas a favor das empresas, e 

a auscultar e recolher um vasto leque de opiniões, em prol da avaliação e do 

ajustamento, de forma dinâmica, dos conteúdos das diversas medidas de apoio 

económico. Desejo ainda que o Governo preste mais apoio específico a favor do 

aumento da confiança das empresas, da estabilização do emprego e da prestação de 

apoio às pessoas em dificuldade.     

 

 Interpelo, então, o Governo, sobre o seguinte: 

1. Para evitar carga de trabalho adicional para as empresas, as autoridades devem 

simplificar o processo de candidatura à nova ronda de medidas de apoio 

económico no valor de dez mil milhões de patacas. Vão fazê-lo? Esta ronda de 

medidas de apoio económico no valor de dez mil milhões de patacas não 

abrange os desempregados, as pessoas à procura de emprego, os empregados 

em licença sem vencimento e as pessoas em situação de subemprego. As 

autoridades dispõem de medidas específicas para apoiar estas pessoas? As 

autoridades devem avaliar e ajustar, de forma contínua, as medidas de apoio 

económico no valor de 10 mil milhões de patacas, para que as mesmas possam 
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ser ajustadas atempadamente e que mais residentes com necessidades possam 

ser beneficiados. Vão fazê-lo? 

2. Segundo o “Plano de abonos provisórios para o incentivo à contratação de 

residentes desempregados por empregadores durante o período da epidemia”, 

os empregadores só podem requerer os abonos, atribuídos de uma só vez, 

quando contratarem mais residentes desempregados no período compreendido 

entre Junho e Agosto de 2022, e os empregadores qualificados podem apenas 

requerer a atribuição de abonos entre Julho e Setembro. Os empregadores em 

geral preferem requerer os abonos apenas depois de a relação com os 

trabalhadores recém-contratados estar mais estabilizada, no sentido de evitar 

problemas desnecessários. Porém, o estabelecimento duma relação laboral 

estável exige tempo, e segundo o Plano, o período de contratação e o período 

de requerimento de abonos são apenas de três meses, respectivamente, o que 

é demasiado curto. A isto junta-se o ambiente económico desfavorável e a 

gravidade da epidemia, que levam a que muitas empresas possam não ter 

condições para contratar mais pessoas de imediato. Pelo exposto, as 

autoridades devem prolongar o período de contratação, o período de 

requerimento e o prazo deste Plano, e ainda simplificar o processo de 

candidatura. Vão fazê-lo? 

3. É difícil prever quando é que a epidemia vai terminar e qual vai ser o seu impacto 

socioeconómico em Macau. Se, infelizmente, a epidemia persistir, as 

autoridades dispõem de medidas de apoio adicionais para evitar ondas de 

encerramento sucessivas? Foi exigida a suspensão de actividades a alguns 
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estabelecimentos comerciais, incluindo salões de beleza, ginásios, cabeleiros, 

etc., e se a suspensão se prolongar, as autoridades devem prestar apoio 

adequado aos comerciantes afectados, com vista a aliviar a pressão financeira 

que vão enfrentar. Vão fazê-lo? 

 

29 de Junho de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang 

 

   


