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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Apoio às empresas sociais e aos portadores de deficiência 

 

Ao longo dos anos, o Governo tem vindo a apoiar o desenvolvimento de empresas 

sociais, incentivando a sociedade, através de financiamento, a criar empresas sociais. 

No entanto, ao longo dos anos, o número dessas empresas em Macau tem diminuído, 

e as dificuldades de exploração são maiores. Antes da epidemia de Covid-19, as 

empresas sociais, com o apoio de muitas instituições e empresas da sociedade, 

estabeleceram uma boa relação de cooperação; as empresas sociais funcionaram e 

os seus trabalhadores trabalharam; essas empresas até funcionaram muito bem, e os 

seus trabalhadores das camadas sociais mais desfavorecidas também conseguiram 

viver à custa do seu trabalho. Após a ocorrência da epidemia, as empresas sociais 

tiveram uma redução significativa das encomendas, mas têm ainda que pagar as 

rendas das oficinas, o que dificulta o seu funcionamento. Os trabalhadores das 

empresas sociais já não podem trabalhar e viver à custa do seu trabalho, e as suas 

emoções e o seu estado psicológico estão gravemente afectados. 

 

Face à epidemia, a situação de emprego dos portadores de deficiência é muito 

grave e, embora as empresas não os tenham despedido, os trabalhadores portadores 

de deficiência não deixam de se preocupar. Para além disso, devido à fraca situação 

económica, algumas empresas, para reduzirem os custos, exigem aos trabalhadores 

deficientes que tirem licença sem vencimento, o que aumenta a pressão sobre a vida 

dos mesmos. 
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Face ao exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. As empresas sociais revelam-se mais fragilizadas do que as pequenas e 

médias empresas. Face às dificuldades de exploração, como é que as autoridades 

vão apoiar as empresas sociais afectadas pela epidemia? 

2. De que medidas dispõem as autoridades para incentivar os interessados da 

sociedade a organizarem mais empresas sociais, com vista a proporcionar mais 

oportunidades de emprego às pessoas portadoras de deficiência e aos grupos sociais 

em situação vulnerável? 

3. As autoridades devem reforçar os apoios aos portadores de deficiência. Como 

vão então reforçar os apoios aos trabalhadores deficientes e aos portadores de 

deficiência que têm capacidade para trabalhar? As autoridades vão aumentar o 

subsídio complementar aos rendimentos do trabalho das pessoas portadoras de 

deficiência e ainda prolongar o período experimental de trabalho dos beneficiários da 

pensão de invalidez? 

 

9 de Dezembro de 2020 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Chan Hong 


