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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Eficácia das políticas de apoio às micro, pequenas e médias empresas e das 

medidas de apoio ao empreendedorismo juvenil 

 

 

Face à pandemia, as micro, pequenas e médias empresas deparam-se com 

muitas dificuldades e problemas. Há vozes na sociedade que defendem que o 

Governo deve lançar várias medidas de apoio para elevar o nível de gestão 

operacional e a competitividade das micro, pequenas e médias empresas, 

ajudando-as a melhorar os negócios, e que, ao mesmo tempo, deve incentivar os 

jovens a pôr as suas ideias inovadoras em prática, aproveitando a tecnologia 

informática para criar marcas criativas de Macau, através de serviços online e offline. 

Segundo os dados estatísticos, no ano de 2021, foram constituídas 5434 

sociedades, uma redução de 261 em termos anuais, e foram dissolvidas 828, um 

aumento de 143 em termos anuais. Com base nestes dados, não é difícil verificar que 

os actuais operadores enfrentam dificuldades de sobrevivência, que é fraco o 

ambiente empreendedor no mercado, e que há uma tendência de redução de postos 

de trabalho. Segundo alguns recém-graduados e desempregados, devido à 

dificuldade em arranjar emprego, vão ponderar criar a sua própria empresa em 

Macau ou na Zona de cooperação aprofundada, esperando que o Governo melhore e 

pormenorize as actuais políticas. 
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Na minha opinião, o Governo deve rever, quanto antes, as políticas relativas ao 

Plano de apoio a pequenas e médias empresas e ao Plano de apoio a jovens 

empreendedores, acelerando os respectivos processos de requerimento e 

apreciação. Deve ainda conceder apoios mais precisos às micro, pequenas e médias 

empresas qualificadas e às que tomam a iniciativa de contratar trabalhadores locais, 

bem como aos projectos de empreendedorismo juvenil com potencialidades, de 

modo a maximizar a eficácia dos recursos públicos. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Segundo o Governo, desde que começou a pandemia, tem aumentado 

significativamente o número de pedidos destinados a projectos específicos no 

âmbito do Plano de garantia de créditos a pequenas e médias empresas e do 

Plano de garantia de créditos a pequenas e médias empresas. Quantos foram 

os pedidos? Quantos foram tratados? Qual é o ponto de situação da sua 

apreciação e autorização para este ano? 

2. Em finais do ano passado, o Plano de lojas com características próprias foi 

estendido a 80 lojas da zona norte da cidade, com o objectivo de apoiar as 

pequenas e médias empresas no aproveitamento das tecnologias para 

expansão dos seus negócios, de inovar os modelos de exploração e de 

revitalizar a economia comunitária. Nestes últimos meses, quais foram os 

resultados alcançados com a concretização do referido plano? 

3. Recentemente, o Governo afirmou que ia estudar a possibilidade de ajustar, 

adequadamente, o âmbito do Plano de apoio a jovens empreendedores, 
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estendendo-o até à Zona de cooperação aprofundada, com vista a apoiar os 

jovens de Macau a desenvolverem-se aí. Esta Zona é um vasto espaço para 

novos negócios, portanto, os projectos de empreendedorismo juvenil que aí se 

desenvolvem também enfrentam um novo ambiente e novos desafios. De 

acordo com algumas opiniões da sociedade, é expectável que o Governo ajude 

os jovens a conhecerem melhor o rumo da criação de negócios, evitando 

problemas como o excesso de empresas do mesmo tipo. O Governo deve 

reforçar as medidas para a formação de jovens empreendedores, com vista a 

proporcionar-lhes mais inspiração e meios de intercâmbio e de apoio. Como é 

que vai fazê-lo? 

 

1 de Abril de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 


