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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Lançamento de uma nova ronda de medidas de apoio económico 

 

Nos últimos dois anos, Macau foi afectada pela epidemia, a sua economia sofreu 

uma grande queda, as receitas dos residentes diminuíram e a situação de 

desemprego agravou-se. Este ano, em particular, as regiões vizinhas têm sido 

gravemente afectadas pela epidemia, e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia provocou 

um aumento substancial do preço das energias, sobretudo do preço dos combustíveis, 

elevando constantemente o preço global dos produtos. Além disso, com as grandes 

mudanças registadas na estrutura sectorial de Macau, nomeadamente, as grandes 

mudanças no sector do jogo, que é o sector predominante de Macau, e a aproximação 

do termo do ano lectivo, vai haver um grande número de recém-licenciados que 

precisam de procurar o seu primeiro emprego, e isto pode elevar a nossa taxa de 

desemprego. Perante estes problemas, o Governo da RAEM, para além de ter de 

assumir uma enorme pressão de prevenção da epidemia, tem de resolver todos os 

tipos de pressões e riscos sociais, de modo a assegurar a tendência de recuperação 

económica e social, sendo necessário fazer bem os diversos planos de contingência 

e lançar medidas mais eficazes. 

Devido aos factores acima referidos, muitos residentes e empresários esperam 

que o Governo possa lançar mais medidas de apoio económico, nomeadamente, a 

implementação do Plano do cartão de consumo e o apoio ao emprego dos residentes. 

Recentemente, o Chefe do Executivo e o Secretário em causa afirmaram que iam 

estudar e tomar, quanto antes, decisões sobre o assunto, e a sociedade espera que 

essas decisões sejam divulgadas o mais rápido possível, assim como que seja 

lançada uma nova ronda de medidas de apoio económico. Assim, espero também que 

o Governo tome, quanto antes, uma decisão, e lance uma nova ronda de medidas de 

apoio económico e implemente mais uma vez o Plano do cartão de consumo. 

Além disso, sob a situação contínua da epidemia, poderá haver muitas incertezas. 

O Governo procura implementar medidas de apoio económico mais precisas, 
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realmente ajudando muitas pessoas necessitadas, o que merece reconhecimento. 

Porém, a cobertura de algumas medidas de apoio económico é insuficiente, o que faz 

com que alguns grupos com dificuldades não possam ser beneficiados, o que reflecte 

que a precisão dos apoios ainda necessita de ser melhorada. Assim, espero que o 

Governo, ao estudar as respectivas medidas de apoio económico, possa fazer um 

balanço das experiências adquiridas, para conseguir lançar medidas mais 

abrangentes e precisas para que mais pessoas possam ser beneficiadas. 

Com vista a assegurar a tendência de recuperação económica e de bem-estar da 

população, interpelo sobre o seguinte: 

1. Perante a persistência da epidemia no exterior, Macau não conseguiu seguir o 

caminho da recuperação económica e, especialmente com a estagnação económica, 

muitas empresas viram-se obrigadas a encerrar as suas actividades em diferentes 

níveis, registando-se reduções salariais, despedimentos e licenças sem vencimento. 

Com vista a impulsionar a procura interna, revitalizar a economia, e garantir o emprego 

e a qualidade de vida da população, o Governo vai implementar o Plano do cartão de 

consumo? 

2. Sob o impacto da epidemia, o ambiente de emprego em Macau tem vindo a 

piorar. Recentemente, correu o boato na sociedade de que alguns casinos satélite iam 

encerrar as suas actividades, o que deixou muitos trabalhadores preocupados. A taxa 

de desemprego dos residentes situa-se nos 4,3 por cento, e o número de 

desempregados totaliza mais de 10 mil. Entre os desempregados, predominam os 

desempregados involuntários, que perderam o emprego devido, na sua maioria, a 

despedimento, ao termo do emprego temporário e à falência das empresas. Assim 

sendo, para além dos actuais apoios ao emprego, o Governo vai implementar novas 

medidas para a promoção de emprego? 

3. Promover a recuperação do turismo e apoiar as micro, pequenas e médias 

empresas são, neste momento, tarefas importantes para a recuperação económica 

em geral. Recentemente, o Governo da RAEM implementou medidas para combater 

a epidemia e beneficiar a população, com a isenção de várias taxas de licenciamento 
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para este ano, incluindo as relativas aos estabelecimentos de cuidados de saúde, às 

diversas instalações sociais e aos centros de explicações. De facto, ainda existem 

outros sectores que também estão a ser afectados pela epidemia, e espero que o 

Governo possa estender as referidas medidas a outros sectores. Assim sendo, o 

Governo vai alargar a cobertura das medidas de apoio, por exemplo, com a isenção 

das taxas de licenciamento dos estabelecimentos de comes e bebes, táxis e guias 

turísticos, entre outros, com vista a reduzir os seus encargos? 

 

25 de Março de 2022 

 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 
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