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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Criar mais condições para promover o desenvolvimento das empresas sociais 

de Macau 

As empresas sociais são um novo tipo de empresas, completamente diferentes 

das empresas tradicionais que procuram a maximização de lucros ou das 

organizações sem fins lucrativos. As empresas tradicionais valorizam a eficácia, 

ignorando sempre o humanismo e as responsabilidades sociais. As organizações sem 

fins lucrativos têm-se concentrado em ajudar os grupos vulneráveis e estão 

excessivamente dependentes dos apoios económicos oficiais, não conseguindo o seu 

auto-sustento. As empresas sociais são precisamente a combinação destes dois tipos 

de empresas, que conseguem mobilizar as forças sociais, através da inovação social 

e dos mecanismos do mercado, para obter lucros, isto é, aplica-se, de forma 

maximizada, a estratégia comercial aos assuntos de caridade com fins de interesse 

público. 

No entanto, o desenvolvimento das empresas sociais em Macau está a deparar-

se com diversas dificuldades que afectam directamente o seu funcionamento. O 

primeiro problema tem a ver com o espaço das empresas, ou seja, as rendas elevadas; 

segundo, as empresas sociais, para além de manterem a suficiência do seu pessoal 

e a continuidade do seu funcionamento, têm de assumir a responsabilidade de 

contratar os grupos sociais mais fragilizados. Além disso, o grau de aceitação por 

parte da sociedade das pessoas “marginalizadas” e das pessoas portadoras de 

deficiência das empresas sociais ainda está por elevar... Desde o surto epidémico, 

tornou-se difícil a sobrevivência de todos os sectores. As empresas sociais, para além 

de terem de manter as suas próprias actividades, precisam de pensar em como podem 
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continuar a melhor prestar serviços sociais.  

Actualmente, o objectivo das empresas sociais de Macau é permitir que os grupos 

sociais em situação vulnerável desenvolvam as suas potencialidades e se integrem 

na comunidade, para que as famílias monoparentais possam viver sem dependência, 

para que os idosos possam regressar à sua vida profissional, para que os reabilitados 

se possam reintegrar na sociedade, para que a dependência dos deficientes mentais 

em relação aos cuidadores da família possa ser reduzida e para que a possibilidade 

de os reabilitados cometerem mais erros possa ser diminuída, daí a redução dos 

encargos do Governo na área dos serviços sociais. 

Assim, o Governo da RAEM deve envidar mais esforços para ajudar as empresas 

sociais a continuarem a funcionar e a desenvolverem-se. Para além da criação de um 

bom ambiente de negócios e do fornecimento do “primeiro pote de ouro” para essas 

empresas, são também importantes as políticas benéficas subsequentes, e devem ser 

implementadas medidas que as favoreçam. 

 

Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando que me sejam dadas 

respostas, de uma forma clara, precisa, coerente, completa e em tempo útil, 

sobre o seguinte: 

1. O Governo da RAEM está a par do número das empresas sociais em 

funcionamento em Macau, da situação do seu desenvolvimento e das dificuldades de 

exploração enfrentadas por essas empresas? Como é que o Governo da RAEM vai 

elevar o grau de aceitação, por parte da sociedade, das pessoas “marginalizadas” e 

das pessoas portadoras de deficiência das empresas sociais, e como é que o Governo 

vai incentivar mais associações a criarem empresas sociais, e até atrair jovens a 
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interessarem-se pela criação de empresas sociais inovadoras, com vista a promover 

o funcionamento diversificado das empresas sociais? 

2. Quanto às dificuldades referidas com que as empresas sociais se deparam em 

termos de renda de espaços, o Governo da RAEM tem construído, nos últimos anos, 

um grande número de habitações económicas e sociais, e deve, então, ponderar 

reservar uma parte das lojas para essas empresas, ou conceder a essas empresas 

as respectivas lojas por um preço baixo de renda, com vista a promover o seu 

desenvolvimento. Vai fazê-lo? 

3. Para estimular o desenvolvimento das empresas sociais, além de lhes 

proporcionar o “primeiro pote de ouro”, são ainda necessárias as políticas benéficas 

de apoio subsequentes. De que outros meios dispõe o Governo para ajudar o 

desenvolvimento destas empresas, por exemplo, vai incentivar os diversos serviços 

públicos e as pequenas e médias empresas a comprarem os produtos ou serviços das 

empresas sociais, por forma a haver uma articulação com as suas políticas de “oferta 

de trabalho em vez de subsídios”, a elevar as técnicas profissionais dos jovens 

portadores de deficiência e a proporcionar mais oportunidades de emprego aos 

portadores de deficiência ou aos indivíduos dos bairros comunitários que foram 

afectados pela epidemia? 

 

1 de Dezembro de 2022 

  

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Che Sai Wang 


