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Tradução 

      Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à Assembleia 

Legislativa, Ngan Iek Hang 

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

submetida a resposta à interpelação escrita, de 27 de Maio de 2022, apresentada 

pelo Sr. Deputado Ngan Iek Hang, encaminhada através do ofício da Assembleia 

Legislativa n.º 559/E425/VII/GPAL/2022, de 1 de Junho de 2022, e recebida pelo 

Gabinete do Chefe do Executivo em 2 de Junho de 2022: 

Face ao impacto da epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus na 

economia de Macau, o Governo da RAEM lançou, respectivamente, várias 

medidas de apoio financeiro. Das quais, a Direcção dos Serviços de Economia e 

Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) é responsável pelo acompanhamento de 

três medidas de apoio, incluindo abertura da candidatura ao “Plano de 

Bonificação de Juros de Créditos Bancários para as Pequenas e Médias 

Empresas” (plano de bonificação de juros), relaxamento provisório do requisito 

de candidatura ao “Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas”, bem como 

prorrogação do prazo de candidatura à medida de “ajustamento de reembolso de 

diversos planos de apoio”, no sentido de apoiar ainda mais as PME no alivio da 

pressão operacional. 

Deste 2020 até final de Maio de 2022, a DSEDT recebeu um total de 8.520 

pedidos no âmbito do “Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas” (dos 

quais, 1.631 pedidos apresentados pelas PME satisfizeram o requisito de 

relaxamento provisório, ou seja, exercendo actividades há pelo menos 1 ano), de 

entre esses, 6.515 foram aprovados, envolvendo um montante aprovado a cerca 

de 2,3 mil milhões de patacas.  

De acordo com as disposições do regulamento administrativo relacionado, 

caso o empresário da empresa beneficiária do “Plano de Apoio a Pequenas e 

Médias Empresas” deixa de operar a empresa, o mesmo deve reembolsar a verba 

de apoio no prazo fixado. A DSEDT deposita constantemente atenção à situação 

operacinal das empresas beneficiárias, e tendo em conta a incerteza da epidemia, 

já foi prolongado o prazo do reembolso da verba de apoio para 90 dias (antes era 

30 dias). E só quando a empresa ainda não é capaz de reembolsar a verba é que o 

caso será encaminhado para a Repartição das Execuções Fiscais da Direcção dos 

Serviços de Finanças (DSF) para efeitos de acompanhamento, e a DSF discutirá 

com a empresa um plano de reembolso viável, de modo a garantir o 
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aproveitamento racional do erário público. 

No que diz respeito ao “plano de bonificação de juros”, deste o lançamento 

do plano, em 2020, até final de Maio de 2022, os pedidos recebidos totalizaram 

5.101, em que 4.882 (mais de 95%) pedidos foram aprovados, envolvendo um 

valor de juros bonificados de cerca de 6,2 mil milhões de patacas. Actualmente, 

4.550 empresas ainda estão beneficiadas pelo respectivo plano.  

Ao mesmo tempo, o “plano de bonificação de juros” não fixa restrições 

quanto ao tipo de empréstimo, método de reembolso e período de reembolso a ser 

bonificado. Se, durante o período de bonificação, a empresa beneficiária for 

autorizada, por parte do banco, a prorrogação do período de reembolso, pagando 

apenas os juros e suspendendo a amortização do capital, a empresa beneficiária 

pode continuar a receber a bonificação de juros durante o período original da 

bonificação, o que contribui para uma maior flexibilidade no apoio às 

necessidades do fundo de maneio das PME. 

Relativamente ao “Plano de Garantia de Créditos a Pequenas e Médias 

Empresas” e ao “Plano de Garantia de Créditos a Pequenas e Médias Empresas 

Destinados a Projecto Específico”, deste 2020, o número de pedidos relativos aos 

dois planos de garantia de créditos aumentou acentuadamente. Até final de Maio 

de 2022, a DSEDT recebeu um total de 832 pedidos, e esse número excedeu 

efectivamente o número acumulado de pedidos nos últimos dez anos antes da 

epidemia. Contudo, a qualidade de garantia de créditos de certos candidatos aos 

referidos planos também foi afectada pela epidemia, fazendo com que alguns 

pedidos não reuniram suficientemente as condições de aprovação e autorização. 

É  de salientar que, uma vez que o montante médio de empréstimos 

envolvidos nos planos de garantia de créditos atinge milhões de patacas, pelo que, 

o Governo da RAEM precisa de avaliar de forma abrangente a situação de risco 

da dívida de cada um dos empréstimos, por forma a garantir que o erário público 

seja administrado e aproveitado adequadamente, e também, para evitar o excesso 

de dívidas por parte das empresas, o que afecta o desenvolvimento sustentável 

dessas empresas. 

É  de notar ainda que, entre 2021 e o final de Maio do corrente ano, a 

DSEDT recebeu apenas 25 pedidos apresentados pelos bancos que concederam 

créditos para os dois planos de garantia de créditos, correspondendo uma descida 
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significativa em comparação com os mais de 800 pedidos recebidos em 2020, o 

que demonstra que as instituições bancárias tomaram atitude prudente em relação 

à avaliação de empréstimos e financiamento. 

Para além de prestar apoio financeiro e de crédito às PME, o Governo da 

RAEM lançou ainda a “Terceira Ronda do Plano de benefícios do consumo por 

meio electrónico”, uma medida provisória para estimular o consumo e 

impulsionar a procura interna através da utilização de benefícios de consumo por 

meio electrónico que deu início em 1 de Junho, apoiando os diversos sectores de 

Macau, especialmente a sobrevivência das PME. 

O Governo da RAEM continuará a acompanhar de perto a evolução da 

epidemia, compreendendo as necessidades das PME locais, bem como optimizará 

constantemente o ambiente operacional das empresas e, ao mesmo tempo, com a 

entrada em vigor do Regulamento Administrativo n.º 18/2022 (Regime de apoio 

financeiro público da RAEM), a DSEDT continuará a proceder avaliação e 

revisão das respectivas medidas, no sentido de optimizar ainda mais os 

respectivos procedimentos. 

Aos 17 de Junho de 2022. 

O Director dos Serviços 

                                                                                           Tai Kin Ip 

 

 

 

  

 


