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Devido à situação epidémica de pneumonia causada pelo novo tipo de 
coronavírus, muitas empresas em Macau foram forçadas a suspender os negócios, 
especialmente as micro, pequenas e médias empresas, causando um forte 
impacto na economia local. Aos poucos, essas empresas demitiram empregados 
e algumas até encerraram. Portanto, espero que o governo possa reforçar o seu 
apoio às micro, pequenas e médias empresas, fornecendo um subsídio único para 
as ajudar financeiramente a superar as dificuldades. 

 
Antes do Ano Novo Lunar, muitas empresas prepararam-se para responder 

ao consumo por parte de grande número de cidadãos e turistas durante o feriado 
prolongado. No entanto, o surto de pneumonia causado pelo novo tipo de 
coronavírus reduziu imenso os planos de consumo de cidadãos e turistas, a ponto 
de não gastarem nenhum dinheiro, resultando numa redução severa dos 
rendimentos de muitas empresas, que ficaram sem liquidez financeira e, como 
tal, enfrentam o encerramento das suas actividades. Embora o Governo tenha 
introduzido algumas medidas de apoio, leva tempo para que essas medidas 
entrem em vigor e são incapazes de atender às urgências imediatas. Espero que 
os departamentos governamentais competentes possam considerar fornecer um 
subsídio único para ajudar financeiramente as empresas a resolverem os seus 
problemas mais prementes.  
 
Além disso, o Governo da RAEM anunciou a colaboração com o Macau Pass 
para emitir para cada residente de Macau vales de consumo electrónico  para 
estimular o consumo dos residentes de Macau e como uma maneira de ajudar as 
empresas locais a sobreviverem às dificuldades. Mas algumas micro, pequenas e 
médias empresas expressaram que a emissão desses vales de consumo 
electrónico somente através do Macau Pass não beneficiará a maior parte das 
empresas. Portanto, espero que o Governo possa emitir vales de consumo de 
maneiras diferentes, como por exemplo emitir cópias impressas de vales de 



 

consumo em vez de vales electrónicos, como o da saúde, reduzindo assim os 
limites de utilização dos vales de consumo e beneficiando mais as micro, 
pequenas e médias empresas. 
 


