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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Apoio ao combate à epidemia 

 

Com a entrada na fase de consolidação da situação epidémica, as actividades 

quer do mercado local quer dos residentes já estão a ser gradualmente retomadas. 

No entanto, a epidemia mantém-se ao nível mundial e as variantes apresentam 

elevada transmissibilidade, assim, para Macau, enquanto cidade turística altamente 

dependente da economia externa, a epidemia é, sem dúvida alguma, uma “bomba-

relógio”, que levanta preocupações em relação à vida da população e à economia.  

Segundo alguns representantes de associações comerciais, em articulação com 

as políticas de prevenção deste surto epidémico lançadas pelo Governo, os sectores 

industrial e comercial, com excepção dos que asseguram a vida da população, 

estiveram em confinamento parcial, com a suspensão de actividades, durante quase 

2 semanas, situação que agravou a situação já difícil das PME locais, por exemplo, 

das áreas da restauração e da venda a retalho. Uma vez que a primeira ronda do 

apoio económico deste ano, no valor de 10 mil milhões, ainda está por atribuir, 

segundo as previsões, dois terços das PME vão encerrar1 . Assim, as empresas 

dificilmente conseguem sobreviver e, por conseguinte, o mercado de emprego vai 

estar, com certeza, sob muita pressão; as camadas sociais, da classe média à camada 

de base e vulnerável, têm dificuldade em sustentar as suas famílias, e a vida da 

população está dificílima. Se o apoio económico se atrasar muito ou não beneficiar 

                                            
1 “Segundo as previsões, dois terços das PME vão encerrar. As associações comerciais sugerem a 

atribuição de dinheiro por fases”, in Jornal Exmoo, de 18 de Julho de 2022.  
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toda a população, produzir-se-á um maior efeito de ondulação; e se não se conseguir 

controlar eficazmente a situação, haverá mais riscos sociais no que respeita, por 

exemplo, à saúde psicológica e mental dos residentes.  

Francamente, ao longo dos últimos 2 anos, com vista a resolver as necessidades 

prementes dos residentes durante a epidemia, o Governo, tendo como princípio a 

“garantia do emprego, estabilização da economia e asseguramento da qualidade de 

vida da população”, lançou várias rondas de apoio económico e políticas de apoio ao 

emprego. Atendendo ao impacto enorme deste surto epidémico sobre a economia e a 

vida da população, o Governo lançou, em 19 de Junho deste ano, a primeira ronda do 

plano de apoio económico, no valor de 10 mil milhões de patacas, que contém 9 

medidas abrangendo 5 vertentes, e segundo as previsões, o respectivo apoio 

económico vai ser atribuído no início de Agosto2 . O Governo anunciou ainda, em 

meados de Julho, que ia mobilizar verbas adicionais de 10 mil milhões de patacas a 

título de despesas orçamentadas para o Plano de projectos específicos sobre apoio 

ao combate à epidemia, e ia ponderar sobre o plano de apoio económico destinado a 

toda a população, que é alvo da atenção da sociedade. A proposta de alteração da 

Lei do Orçamento, que visa mobilizar a reserva financeira, já foi aprovada na 

Assembleia Legislativa.  

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. A primeira ronda de apoio económico de 10 mil milhões de patacas, lançada 

pelo Governo neste ano, abrange 9 medidas, e a sua ideia é clara. Qual é o conteúdo 

do novo Plano de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia, no valor 

                                            
2 “Nova ronda de apoio económico de 10 mil milhões de patacas vai ser implementada no próximo mês, 

e vão ser mobilizadas mais verbas para que o plano específico de combate à epidemia seja destinado 

a toda a população”, in Jornal Ou Mun, de 17 de Julho de 2022.   
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de 10 mil milhões de patacas? Qual é o montante reservado para as medidas 

destinadas a toda a população? O Governo pode divulgar mais informações? O 

Governo afirmou que ia ouvir as opiniões dos residentes e da sociedade em geral 

sobre as referidas medidas, no entanto, como a necessidade deste apoio é urgente, 

convém que o mesmo seja lançado quanto antes. Quando é que, segundo as 

previsões do Governo, este apoio pode ser implementado?  

2. Durante este surto epidémico, os residentes das diferentes camadas sociais 

estão a suportar pesados encargos com as suas vidas, e a situação mais grave é a 

das famílias vulneráveis, por exemplo, as famílias com idosos, crianças e portadores 

de deficiência mental ou motora, e as famílias monoparentais, que se deparam com 

grande pressão económica, porque hoje em dia tudo está caríssimo. Então, o Governo 

vai ou não vai criar mais medidas de apoio económico específicas? 

3. Devido ao impacto quer económico quer da epidemia de Covid-19, os 

residentes podem facilmente sentir emoções negativas, por exemplo, ansiedade e 

depressão, os casos de violência doméstica estão a aumentar, e têm-se registado 

casos de suicídio e comportamentos anormais causados por problemas mentais, 

situações que são alvo da atenção da sociedade. Uma vez que a procura de serviços 

de saúde mental nos bairros comunitários está a aumentar, o Governo deve afectar 

mais recursos para dar resposta à situação. Vai fazê-lo? 
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