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Tradução 

 
Resposta à interpelação escrita apresentada pela deputada à Assembleia 

Legislativa, Lei Cheng I 

Em cumprimento das instruções de Sua Excelência o Chefe do Executivo e ouvidas 

as opiniões da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), da Direcção dos Serviços para 

os Assuntos Laborais (DSAL), e da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), 

relativamente à interpelação escrita de 28 de Janeiro de 2022 da Senhora Deputada Lei 

Cheng I, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 

154/E120/VII/GPAL/2022, de 10 de Fevereiro de 2022, e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo, em 11 de Fevereiro de 2022, cumpre-nos responder o seguinte: 

Para atenuar o impacto da epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de 

coronavírus na economia e no mercado de emprego de Macau, o Governo da RAEM 

lançou sucessivamente um conjunto de medidas contra a epidemia, incluindo o 

lançamento, anunciado em Outubro de 2021, de 8 medidas de apoio destinadas às PMEs 

e aos empregados. São oficialmente implementadas as três medidas de apoio na 

competência da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico 

(DSEDT), incluindo estas a reabertura da candidatura ao “Plano de Bonificação de Juros 

de Créditos Bancários para as Pequenas e Médias Empresas”, o relaxamento provisório 

do requisito de candidatura ao “Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas”, e a 

nova prorrogação do prazo de candidatura à medida denominada “Ajustamento de 

reembolso de diversos planos de apoio”.  

Pelo exposto, a DSEDT acelerou os trabalhos de apreciação e autorização de 

candidatura a diversos planos, por forma a ajudar as PMEs a resolverem a falta de fundos 

circulantes e aliviarem a sua pressão operacional. Desde o lançamento das medidas de 

apoio acima mencionadas no dia 26 de Outubro de 2021 até ao dia 15 de Fevereiro de 

2022, a DSEDT recebeu um total de 826 candidaturas no âmbito do “Plano de Apoio a 

Pequenas e Médias Empresas” (das quais 288 candidaturas que satisfazem o requisito 

provisório de relaxamento, ou seja, exerçam actividade há pelo menos 1 ano), tendo sido 

aprovadas 334 no montante de 92,12 milhões de patacas. Em relação ao “Plano de 

bonificação de juros de créditos bancários para as pequenas e médias empresas”, foram 
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recebidas 30 candidaturas, tendo sido aprovadas 14, envolvendo um montante de 18,4 

milhões de patacas de créditos bancários. Enquanto o “Ajustamento de reembolso de 

diversos planos de apoio”, foram recebidas 2 201 candidaturas, tendo sido aprovadas 2 

069, envolvendo o montante de 131 milhões de patacas. 

Concomitantemente, em Novembro do ano passado, o Governo da RAEM mandou 

publicar o Regulamento Administrativo n.º 39/2021 (Plano de apoio pecuniário aos 

trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais 

para o ano de 2021), nos termos do qual atribuiu o apoio pecuniário aos trabalhadores 

locais com rendimento relativamente baixo, aos profissionais liberais que exerceram 

actividades específicas e que se mantiveram inscritos como contribuintes do 2.º grupo em 

sede do Imposto Profissional, bem como aos operadores de estabelecimentos comerciais 

com dificuldades de exploração, tendo concluído os trabalhos relativos à atribuição das 

respectivas verbas no final de Novembro de 2021, com um registo total - após a 

verificação da qualificação e das informações dos beneficiários pela DSF - de 101 502, 4 

148, e 11 296 beneficiários susceptíveis de serem contemplados, respectivamente, com a 

atribuição do apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos 

operadores de estabelecimentos comerciais, cuja despesa total envolveu cerca de 1,85 mil 

milhões de patacas. 

A par disso, face às medidas implementadas para incentivar os proprietários 

particulares a reduzirem as rendas, aliviando, desta forma, a pressão operacional sentida 

pelas PMEs, a DSF dispõe, em especial, de balcões fiscais no Edifício “Finanças”, sito na 

Avenida da Praia Grande, exclusivos para a apresentação do respectivo pedido, tendo 

recebido, desde o lançamento das mesmas em Outubro do ano passado até meados de 

Fevereiro do corrente ano, um total de 828 pedidos, e verificado, ultimamente, uma 

tendência crescente quanto ao número de pedidos, o que demonstra que as referidas 

medidas alcançaram, de certo modo, resultados positivos. 

Relativamente à promoção dos bancos para aliviar o reembolso de empréstimo por 

parte das empresas, no período de Outubro de 2021 a 31 de Janeiro de 2022, o sector 

bancário de Macau recebeu 467 pedidos de “pagamento apenas de juros, suspensão de 
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amortização de capital” e prorrogação adequada do prazo de empréstimos, entre os quais, 

409 foram aprovados (a taxa de aprovação foi de cerca de 88%, encontrando-se os 

restantes pedidos na fase de apreciação), com um valor acumulado de 12,66 mil milhões. 

Com vista a melhor aliviar as pressões operacionais das PMEs no contexto de 

epidemia, a AMCM coordenou com as instituições financeiras, no sentido de 

implementar as medidas de benefícios, no âmbito da concessão de taxas aplicáveis às 

actividades de celebração de contratos do “Simple Pay” com as PMEs, por um período 

de seis meses (1 de Outubro de 2021 a 31 de Março de 2022).  As instituições financeiras 

proporcionaram activamente às PMEs que tinham efectuado a actualização dos aparelhos 

existentes para o “Simple Pay” uma redução ou um abatimento da taxa de transação, 

ficando dispensadas da necessidade de apresentar qualquer pedido.  No 4º trimestre de 

2021, o número total de PMEs beneficiadas com as medidas de benefícios do “Simple 

Pay” foi de 20 000, tendo-se registado um montante de transacções do “Simple Pay” de 

mais de 2,8 mil milhões,  sendo as taxas de transacções envolvidas dispensadas ou 

abatidas totalmente, tendo sido aliviadas de forma directa as despesas operacionais das 

PMEs. 

Por outro lado, a DSAL deu apoio no emprego e formação aos residentes afectados 

através de várias medidas, tais como o “Plano de formação subsidiada orientada para a 

empregabilidade” e o “Plano de formação subsidiada orientada para o aumento das 

competências técnicas”, para que os desempregados, recém-graduados do ensino 

superior, trabalhadores no activo e profissionais liberais possam aumentar as suas 

técnicas profissionais ou actualizar os seus conhecimentos sobre os sectores durante a 

epidemia, elevando assim, a sua competitividade profissional e a qualidade dos serviços, 

a par do recebimento de determinado apoio financeiro. Até finais de Dezembro de 2021, 

foram organizados no total 373 cursos para os dois Planos, tendo contado com a 

participação de 8 262 indivíduos. Em 2022, irá continuar a ser lançado o “Plano de 

formação subsidiada”, e ainda, em articulação com a situação do mercado de trabalho, 

irão ser organizados cursos de formação em resposta à sua procura, particularmente 

cursos na área da construção civil em consonância com a realização de obras públicas, 

bem como cursos de formação relacionados com o consumo da população, como por 
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exemplo, o sector de restauração. 

No futuro, o Governo da RAEM estará, continuadamente, muito atento à evolução 

epidémica e à situação de desenvolvimento recente da economia e do mercado de 

emprego de Macau, envidando todos os esforços para promover a implementação das 

diversas medidas de apoio e avaliando, atempadamente, a eficácia das diversas medidas. 

 

 Aos 22 de Fevereiro de 2022. 

O Director dos Serviços 

Tai Kin Ip 

  


