
 

Sugere-se aperfeiçoar o método de levantamento do cartão de consumo 

electrónico para menores 

Wong Wai Man 

6/5/2020 

 

Durante o período de combate à COVID-19, o Governo da RAEM lançou o Plano 

de Subsídio de Consumo em meados de Março para revitalizar a economia local e 

estimular o consumo doméstico para garantir a subsistência da população. O cartão de 

consumo electrónico é atribuído aos residentes qualificados. Por outro lado, no início 

de Abril, o Governo anunciou a segunda fase do Plano de Subsídio de Consumo, 

aumentando pela sua iniciativa o valor de subsídio, permitindo aos cidadãos afectados 

pela epidemia aliviarem a pressão económica. No entanto, existem alguns menores que 

cumprem os requisitos de levantamento do cartão de consumo electrónico, mas não 

conseguem o levantar. Por isso, espero que as autoridades possam optimizar as  

medidas de levantamento para ajudar os menores nesta situação.  

 

    De acordo com as cláusulas de levantamento, o cartão de consumo electrónico 

de menores só pode ser levantado pelos seus pais, ou encarregados de educação, que 

sejam portadores do BIR da RAEM, devendo um deles deslocar-se ao ponto de registo 

para o dito levantamento. Caso contrário, os menores não poderão levantar o cartão de 

consumo electrónico. Contudo, alguns pais trabalham no exterior e deixaram as crianças 

em Macau sob o cuidado de terceiros e não podem de momento regressar a Macau 

devido ao surto epidémico. Existem também muitos filhos monoparentais cujo 

encarregado de educação não é residente de Macau. Nesses casos, estes menores não 

podem beneficiar desta medida beneficiária. 

 

   Em relação às circunstâncias especiais acima referidas, sugiro aos serviços 

competentes que criem medidas de coordenação para permitir que os pais que não 

conseguem voltar de momento a Macau possam autorizar outros familiares a levantar o 

cartão de consumo electrónico dos seus menores e a tratar, de forma adequada e flexível, 

os casos de menores de famílias monoparentais cujos pais ou encarregados de educação 



 

não sejam residentes de Macau. O Plano de Subsídio de Consumo é uma medida para 

ajudar a população a superar neste momento as dificuldades induzidas pela epidemia, 

mas no futuro o Governo poderá introduzir outras medidas beneficiárias semelhantes 

para a população ou medidas para a partilha dos frutos do desenvolvimento económico. 

Portanto, espero que o Governo aperfeiçoe o método de levantamento do cartão de 

consumo electrónico para menores, para que todos os cidadãos qualificados possam 

beneficiar do Plano de Subsídio de Consumo. 


