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Tradução 

      Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à Assembleia 

Legislativa, Lei Leong Wong 

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 Lei Leong Wong, encaminhada através do ofício da Assembleia 

Legislativa n.º 576/E437/VII/GPAL/2022, de 8 de Junho de 2022, e recebida pelo 

Gabinete do Chefe do Executivo em 9 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” (ajustamento de reembolso), no sentido de apoiar ainda mais as PME 

no alivio da pressão operacional. 

De entre essas medidas, a medida provisória do “ajustamento de reembolso” 

permite às empresas beneficiárias dos “Plano de Apoio a Pequenas e Médias 

Empresas”, “Plano de Apoio a Jovens Empreendedores” e “Plano de Apoio 

Especial às Pequenas e Médias Empresas Afectadas pelo Tufão Hato”, 

apresentarem pedido de ajustamento de reembolso, para que seja reduzido para 

MOP1.000 o montante das duas prestações pendentes antes do final do corrente 

ano, sendo o valor remanescente amortizado, em partes iguais, nas restantes 

prestações, de forma a apoiar as PME na atenuação da pressão relativa ao 

reembolso do empréstimo. Desde 2020 até final de Maio, a DSEDT recebeu um 

total de 7.852 de pedidos de “ajustamento de reembolso”, em que 7.774 pedidos 

foram aprovados, envolvendo 360 milhões de patacas. Para facilitar a vida dos 

residentes e das empresas, as empresas com necessidades também podem 

apresentar pedido de ajustamento de reembolso de duas prestações ao mesmo 

tempo, e enviá-lo por e-mail ou por fax.  

Além disso, entre 2020 e finais 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 
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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. Contudo, 195 empresas beneficiárias cessaram 

actividades, e essas empresas pertencem principalmente aos sectores de venda a 

retalho, de restauração, bem como serviços prestados a indivíduos como os de 

reparação de veículos, salões de cabeleireiro e institutos de beleza. 

Nos termos do regulamento administrativo que regula o “Plano de Apoio a 

Pequenas e Médias Empresas”, caso o proprietário da empresa beneficiária 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 aproveitamento racional do erário 

público. 

Além das medidas de apoio financeiro acima mencionadas, para optimizar o 

ambiente operacional na comunidade, o Governo da RAEM lançou o “Plano das 

Lojas com Características Próprias” em colaboração com a associação comercial 

regional, no sentido de promover as empresas a elevarem globalmente o nível dos 

seus serviços e a imagem da sua marca. O mesmo plano apoia as PME a 

reforçarem a promoção, tanto online como offline, e no mesmo tempo, apoia as 

empresas a instalarem nas plataformas de comércio electrónico renomes do 

Interior da China, o que pretende através das vantagens do tráfego de rede 

aumentar a sua popularidade e vendas, elevando assim, a competitividade das 

PME. 

A par disso, no intuito de apoiar as PME na aplicação da tecnologia para 

alcançar a inovação operacional, o Governo da RAEM promoveu a introdução de 

novos elementos de tecnologia na comunidade, aproveitanto, no ano passado, a 

zona da Rua dos Ervanários como uma experiência-piloto para realização do 

evento “Arraial na Ervanários”. Em 2022, este modelo foi estendido às Ilhas, 

lançando o evento “Arraial em Coloane”. Os dois eventos ajudaram a impulsionar 

a economia comunitária e, ao mesmo tempo, incentivaram efectivamente a 

transformação e a inovação das empresas. Os dados do inquérito revelaram que 
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os dois eventos apoiaram o prolongamento da estadia dos residentes e turistas na 

comunidade, bem como estimularam o consumo, produzindo assim, certos efeitos 

na promoção de operações dos estabelecimentos comerciais da comunidade. 

Relativamente à “Terceira ronda do plano de benefícios de consumo por 

meio electrónico contra a epidemia”, lançada pelo Governo da RAEM, esta 

medida ajudará a estimular o consumo e a procura interna, dando um impulso à 

continuação de negócios das PME locais de diferentes sectores, o que contribui 

para gerar oferta de emprego para o mercado.  

O Governo da RAEM continua a acompanhar de perto a economia e a 

situação operacional das PME, revendo atempadamente a eficácia de várias 

medidas de apoio, bem como escutando as opiniões da comunidade sobre a 

elevação da competitividade das PME e a expansão do espaço do seu 

desenvolvimento. 

Aos 24 de Junho de 2022. 

O Director dos Serviços 

Tai Kin Ip 

 

 
 


