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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Exortar o Governo a rever os critérios de suspensão e de recuperação das 

actividades depois do surto epidémico e implementar mecanismos para apoio 

às empresas com actividades suspensas e aos trabalhadores com trabalho 

suspenso 

 

Quando, recentemente, o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, esteve presente na 

reunião plenária da Assembleia Legislativa para responder às perguntas dos 

deputados, afirmou que, face ao novo surto epidémico do dia 18 de Junho, ia continuar 

a rever as insuficiências das medidas de prevenção e combate à epidemia com vista 

ao seu aperfeiçoamento. A sociedade espera que o Governo preste mais 

esclarecimentos sobre as medidas, nomeadamente, quanto aos critérios e 

mecanismos de suspensão quer das actividades quer do trabalho, porque se trata de 

medidas que podem provocar impactos relativamente grandes. 

Desde a “explosão” da epidemia, Macau tem tomado várias medidas para 

suspender quer as actividades económicas quer parcialmente o funcionamento da 

sociedade, e foram implementadas muitas medidas diversificadas, nomeadamente, o 

confinamento total e o controlo e selagem de determinadas zonas, entre outras, com 

vista a reduzir as infecções colectivas e cruzadas. Por causa das várias suspensões 

decretadas, muitas empresas já estão a chegar aos seus limites, e algumas lojas e 

estabelecimentos, por exemplo, cabeleireiros, salões de beleza, estabelecimentos de 

entretenimento, e centros de explicações, entre outros, viram-se obrigados a 

suspender as suas actividades, e nestes casos, os empregados também viram o seu 

trabalho suspenso. Como é difícil prever quando é que as actividades vão ser 
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retomadas, só lhes resta aguardar pela divulgação de novidades por parte do Governo. 

Segundo o entendimento do Governo, a adopção de medidas rigorosas para 

“travar” a epidemia é necessária, e no passado, nunca deixou de agir em consonância 

com os resultados do balanço da experiência. Como a suspensão de actividades e de 

trabalho pode gerar grandes impactos de diferentes níveis, sobretudo na capacidade 

financeira das empresas e na sobrevivência dos trabalhadores, a sociedade está 

sempre atenta aos critérios para a aplicação das medidas de suspensão cujo objectivo 

é prevenir e controlar a epidemia. Mais, a sociedade deseja que o Governo clarifique 

o mecanismo de suspensão do trabalho, cujo objectivo é prevenir a epidemia, defina 

instruções viáveis para a recuperação das actividades, bem como que recorra à 

definição do mecanismo de apoio aos sectores e aos empregados que venham a ser 

obrigados a suspender as suas actividades e o seu trabalho, respectivamente, para 

que os residentes prestem total colaboração na prevenção e controlo da epidemia e, 

ao mesmo tempo, consigam obter apoio e assistência adequada. No entanto, as 

autoridades nunca deram uma resposta clara sobre o assunto. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte:  

1. Em Abril deste ano, o Governo divulgou o “Plano de resposta de emergência 

para a situação epidémica da Covid-19 em grande escala”, e algumas das medidas 

definidas neste plano foram aplicadas no surto de 18 de Junho deste ano. Depois da 

aplicação prática dessas medidas, pode verificar-se que, algumas delas, precisarão, 

eventualmente, de ser aperfeiçoadas. Há dias, na sessão plenária da Assembleia 

Legislativa, o Chefe do Executivo afirmou que ia rever e melhorar as medidas de 

prevenção e combate à epidemia. Quais são os aspectos que precisam de ser 

melhorados? A medida de suspensão de actividade e de trabalho pode gerar muitos 

impactos para as empresas e os trabalhadores, por isso, é um assunto muito discutido 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐08‐19‐Lei Cheng I R2 (P)‐FL‐APN  3 

na sociedade. Tendo em conta os riscos da epidemia, as autoridades devem fazer um 

balanço das experiências, rever a situação das medidas de suspensão e prestar 

esclarecimentos à sociedade sobre as instruções e os critérios de aplicação da 

suspensão, para que a população esteja bem preparada. Vão fazê-lo? 

2. Quanto às empresas, trabalhadores e residentes prejudicados pela suspensão, 

o Governo referiu que ia divulgar medidas provisórias de apoio económico, como por 

exemplo, o plano de apoio financeiro de dez mil milhões de patacas. As medidas de 

apoio financeiro referidas têm carácter provisório, porém, o Governo ainda não 

especificou em que situações vão ser adoptadas as medidas, nem o seu âmbito de 

aplicação, os montantes de apoio, as condições, nem o prazo de implementação, por 

isso, não vai ser possível prestar apoio atempado e rigoroso às pessoas que foram 

obrigadas a suspender as suas actividades e o seu trabalho. Perante esta situação, 

os residentes pouco podem fazer. Assim sendo, a sociedade tem solicitado ao 

Governo que estude e defina um mecanismo de apoio às empresas e aos empregados 

que forem obrigados a suspender as suas actividades ou o seu trabalho devido à 

epidemia, com vista a aumentar a confiança dos sectores e dos residentes. O Governo 

deve avançar com os trabalhos para a criação de um mecanismo de apoio em caso 

de suspensão das actividades das empresas e do trabalho dos empregados. Vai fazê-

lo? 

19 de Agosto de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM 

Lei Cheng I 


