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e conveniente de pessoas e de mercadorias entre Guangdong e Macau. 

O Posto Fronteiriço Qingmao constitui mais um acesso fronteiriço importante que liga Zhuhai 
a Macau. A abertura do Posto Fronteiriço Qingmao tem aliviado a pressão do Posto Fronteiriço 
das Portas do Cerco, elevado a eficiência da passagem transfronteiriça dos postos fronteiriços 
Zhuhai-Macau e facilitado o intercâmbio e a circulação pessoal dos dois lados, contribuindo 
para a cooperação aprofundada Guangdong-Macau. 

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, disse, na cerimónia da inauguração, que a abertura 
do novo acesso fronteiriço reveste-se de uma grande importância para a sociedade e para a 
vida da população e, também nos campos económico e político de Macau, e que o Governo da 
RAEM aproveitará as oportunidades proporcionadas pela entrada em funcionamento do Posto 
Fronteiriço de Qingmao, colaborando com todo o empenho com a província de Guangdong 
para promover uma circulação eficiente, conveniente e ordenada de recursos entre fronteiras, 
em prol do impulsionamento da construção e desenvolvimento de alta qualidade da Grande 
Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong 
e Macau em Hengqin. 

A Recuperação Económica Tende a 
Estabilizar-se no Meio de Flutuações e 
as Indústrias Diversificadas Avançam 
Progressivamente 
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Em 2021, a inconstância da situação epidémica da pneumonia causada pelo novo tipo de 
coronavírus levou a recuperação económica de Macau cheia de reviravoltas, o que agravou 
mais as dificuldades dos diversos sectores da economia afetados pela epidemia desde 2020. 
A pressão sentida pela população em geral foi sem precedentes. O desemprego aumentou e 
as finanças governamentais continuavam deficitárias. Contudo, em comparação com 2020, a 
economia global de Macau apresentou uma tendência de recuperação no meio de flutuações 
e um desenvolvimento estável no ajustamento. O PIB anual foi de 239,4 bilhões de patacas, 
assinalando um aumento de 18 por cento em termos reais. A situação social geral permanecia 
harmoniosa e estável. 

Apoio multifacetado às PME dinamiza a economia e 
a expansão do consumo 

Com vista a manter a vitalidade do funcionamento do mercado e reduzir a carga económica 
dos residentes, o Governo da RAEM lançou, em 15 de Março, o “Plano de garantia do emprego, 
estabilização da economia e asseguramento da qualidade de vida da população 2021”, anunciando 
a implementação ordenada, a partir de Abril, de diversas medidas, nomeadamente a atribuição 
antecipada da comparticipação pecuniária; o programa de promoção do consumo local (Benefícios 
do consumo por meios electrónicos; benefícios do consumo para idosos e refeições, alojamento 
e excursões para residentes de Macau); o aumento das competências técnicas profissionais 
e benefícios aos residentes e comerciantes. O plano de benefícios do consumo por meios 
electrónicos, atribuindo a cada residente de Macau um montante inicial de 5000 patacas e 
um montante de 3000 patacas para desconto imediato, decorreu de 1 de Junho até final de 
Dezembro. Foram colocadas cerca de 5,27 mil milhões de patacas no mercado de consumo 
local, tendo cerca de 66,7 por cento do investimento sido usado no desconto de consumo, ou 
seja, 3,52 mil milhões de patacas fluíram para as pequenas e médias empresas, beneficiando 
vários sectores da actividade económica. 

Em resposta aos grandes impactos na economia de Macau provocados pelo surto de 
epidemia de Agosto a Outubro, o Governo da RAEM lançou urgentemente, em 11 de Outubro 
oito medidas de apoio, incluindo a assistência aos estabelecimentos comerciais no acesso a 
financiamento, a isenção do pagamento de rendas de bens imóveis do Governo, a concessão de 
benefícios fiscais, a facultação de apoio aos operadores e às pessoas empregadas, entre outras. 
Das oito medidas, é relaxado provisoriamente o requisito de candidatura ao Plano de Apoio a 
Pequenas e Médias Empresas, no que respeita ao tempo de exercício de actividade das PME, 
passando este de dois anos para um ano; é reaberta temporariamente a candidatura ao Plano 
de Bonificação de Juros de Créditos Bancários para as Pequenas e Médias Empresas; é lançada 
a medida provisória intitulada “Ajustamento de reembolso de diversos planos de apoio”, sendo 
o prazo de pedido prorrogado até 31 de Janeiro de 2023, de forma a apoiar efectivamente 
as empresas e os residentes na resolução do problema de falta de fundos circulantes. Foram 
apoiados os bancos a satisfazerem as procuras de financiamento local, disponibilizando um 
limite de crédito “contracíclico” a curto prazo pela Reserva Financeira, aliviando as pressões 
financeiras dos residentes através da medida de “Pagamento de juros sem pagamento de capital”. 
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Em 2021, com base no “Plano das lojas com características próprias” de 2020, a Direcção 
dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico lançou o “Passeio pelos pontos e 
lojas característicos da Taipa” e o “Passeio pelos pontos e lojas característicos de Coloane”, 
com vista a reforçar a promoção das lojas com características próprias, tendo sido ampliado 
o âmbito do Plano. Foram acrescentados 32 estabelecimentos de comida do sudeste asiático 
e 80 estabelecimentos de comida da zona norte da cidade nos segundo e quarto trimestre, 
respectivamente. Juntando as 100 lojas já reconhecidas nas primeiras duas fases operadas 
na zona da Rua de Cinco de Outubro da Península e nas Ilhas, o número total de lojas com 
características próprias ultrapassou 200. 

Por outro lado, o Governo da RAEM prestou o apoio às PME na elevação do nível de aplicação 
das tecnologias e do nível de gestão, implementando o “Plano de Bonificação para Incentivar o 
Desenvolvimento e a Valorização Empresarial”, de forma a reforçar o grau de apoio às empresas 
no desenvolvimento e valorização empresarial. Foi prestado apoio às associações comerciais no 
lançamento do “Plano de apoio financeiro para a electronização das operações nos bastidores 
do sector de restauração de Macau”; foram alargados os “serviços de apoio compreensivo 
sobre normas e certificação” prestados às empresas, bem como criados e realizados cursos que 
permitem elevar o nível de gestão das PME em todas as vertentes. Divulgaram-se os produtos 
fabricados em Macau através da plataforma online, tendo sido dinamizada a exportação de 
produtos fabricados em Macau através das políticas e medidas no âmbito do CEPA. Foi promovido 
o alargamento de negócios do comércio electrónico por parte do sector de Macau e fomentado 
um novo modelo de negócios do comércio electrónico local, dando-se apoio à criação em Macau 
de uma base de transmissão ao vivo e à intensificação da cooperação entre o sector do comércio 
electrónico local e o do Interior da China nos vários domínios como formações sobre transmissão 
ao vivo, actividades de transmissão ao vivo, intercâmbio e aprendizagem. 

A par disso, a Autoridade Monetária de Macau lançou, juntamente com as instituições 
financeiras, o serviço do “pagamento agregado” - “Simple Pay” no primeiro trimestre de 2021 
e ofereceu o suporte básico às medidas de apoio económico tomadas pelo Governo. Até o final 
de 2021, mais de 90 por cento das lojas de Macau actualizaram para o “Simple Pay”. Em 2021, 
o montante anual das transacções dos serviços locais de pagamento móvel atingiu 18,52 mil 
milhões de patacas, correspondente a três vezes do valor total de 6,33 mil milhões de patacas 
registado em 2020. 

Conjugação e apresentação de emprego garantem a 
prioridade no emprego dos residentes 

Em 2021, sob a circunstância de desaceleração económica, o Governo da RAEM empenhou
se em garantir a prioridade dos residentes no emprego. A DSAL prosseguiu os diversos serviços 
de apoio ao emprego implementado no ano de 2020, tendo como foco o Plano de formação 
subsidiada, as sessões de conjugação de emprego e os planos de estágio para jovens, entre 
outras medidas, ajudando os residentes afectados pela situação pandémica a reintegrar-se no 
mercado de trabalho o mais breve possível. A par disso, foram introduzidas alterações ao Plano 
de formação subsidiada, alargando o âmbito de destinatários e aperfeiçoando as condições para 
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candidatura. Desde o lançamento em Setembro de 2020 até 31 de Dezembro de 2021, mais 
de 8200 pessoas participaram no Plano. Em 2021, um total de 3423 indivíduos foi ajudado na 
colocação.

Foi atribuído um subsídio complementar aos rendimentos do trabalho, de acordo com o 
Plano do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores 
de deficiência, aos trabalhadores portadores de deficiência que reúnem os requisitos exigidos. 
Através do “Balcão de atendimento prioritário de serviços de apoio ao emprego para seniores”, 
têm sido providenciados serviços prioritários de inscrição de pedido de emprego para as pessoas 
com 65 anos de idade ou superior, bem como proporcionado serviço de apoio personalizado ao 
emprego aos mesmos. Concomitantemente, procedeu-se, de forma dinâmica, ao ajustamento 
e controlo do número de trabalhadores não residentes em conformidade com a evolução do 
mercado de trabalho.

Foi dado o apoio, por diversas formas, aos jovens no emprego e no planeamento da sua 
carreira profissional. Foram promovidos os jovens a conhecer a nova situação do desenvolvimento 
dos sectores económicos do Interior da China. Foi cooperada, pela primeira vez, com as 
multinacionais de redes informáticas de renome do Interior da China no lançamento de planos 
de estágio para jovens no Interior da China, tendo sido admitidos 17 jovens para efectuarem 
um estágio de três meses nas cidades das províncias de Guangdong e de Fujian. Foi dado o 
apoio aos recém-graduados do ensino superior no reforço da competitividade profissional. Em 
Junho de 2021, continuou a implementar-se o Plano de Estágio “Criar Melhores Perspectivas de 
Trabalho”, que acolheu 1874 postos de estágio oferecidos por 42 empresas, tendo sido admitidas 
552 pessoas e contratadas 178 pessoas.

Também, o Governo implementou, de forma ordenada, o investimento em obras públicas, 
lançando, em 2021, mais de 300 obras públicas de grande e pequena dimensão que ofereceram 
3000 postos de trabalho. O orçamento anual de investimento em obras públicas foi de 16,38 
mil milhões de patacas.

Promover activamente a recuperação do 
turismo e aprofundar a integração intersectorial 
do“Turismo+” 

Em 2021, o Governo da RAEM promoveu, de forma proactiva, a recuperação da indústria 
do turismo através do “Plano de alargamento de fontes de visitantes, revitalização da economia 
e protecção do emprego”. O número total de visitantes chegados a Macau foi de 7.705.943 
durante o ano inteiro, marcando um aumento de 30,7 por cento relativamente a 2020.

Com vista a atrair visitantes para Macau e prolongar o seu tempo de estadia, a Direcção 
dos Serviços de Turismo (DST) lançou o projecto de cupões electrónicos de consumo, oferecendo 
incentivos aos visitantes. Desde Setembro de 2020 até a 31 de Dezembro de 2021, foram 
distribuídos um total de 2,84 milhões de vales de desconto de hotel, gerando 648.506 dormidas 
no alojamento local e envolvendo um montante de encomendas de 439 milhões de renminbis. 
Foram também distribuídos cupões de consumo no valor total de 48,97 milhões de renminbis 
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em descontos, gerando um montante de consumo de 1,121 mil milhões de renminbis, que 
representou uma alavancagem de 22,91 vezes. Foram, ainda distribuídos um total de 5,686 
milhões de cupões de bilhetes de avião, que foram trocados por 276 mil bilhetes de avião, 
gerando um montante de encomendas de 170 milhões de patacas. 

A DST lançou, em Abril, o programa “Passeios, gastronomia e estadia para residentes 
de Macau”, de modo a criar postos de trabalho para o sector turístico através da política de 
“Trabalho Sim, Caridade Não”. A cada residente local que participou no programa foi atribuído 
um subsídio de passeio local no valor de 280 patacas e um subsídio de alojamento em hotel de 
200 patacas. Até 31 de Dezembro, foram lançados um total de 32 roteiros turísticos locais. Um 
total de 534 condutores de autocarros turísticos, 451 guias turísticos locais, 169 agências de 
viagens, 69 hotéis e pensões e 534 autocarros turísticos (incluindo autocarros turísticos sem-
barreiras) participaram no programa de “Passeios, gastronomia e estadia para residentes de 
Macau”, registando 40.175 pessoas inscritas nas excursões locais, 28.640 pacotes de alojamento 
em hotéis vendidos e 112.227 participantes nas excursões locais e nos pacotes de alojamento 
em hotéis. Em Maio, com o incentivo da DST, a indústria turística local lançou roteiros turísticos 
seleccionados para o mercado de visitantes da cidade. Até 31 de Dezembro, foi registado um 
total de 187 inscrições, tendo 76 pessoas realizado os roteiros. 

Para ajudar a indústria turística local a abrir canais de promoção e venda online, a DST 
organizou três sessões de workshops em duas fases sobre técnicas do comércio electrónico, 
tendo apresentado a situação sobre o desenvolvimento e técnicas de utilização duma plataforma 
do comércio electrónico junto de mais de 350 representantes da indústria turística local. A loja 
de referência oficial da DST na aplicação oficial da Ctrip, uma plataforma de viagens online do 
Interior da China, já atraiu perto de 90 mil seguidores desde o seu lançamento a 1 de Junho, 
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tendo publicado mais de 60 conteúdos seleccionados, com exposição de mais de 100 produtos 
de Macau. 

Por outro lado, foram intensificados os esforços para promover a articulação entre o 
turismo e as diferentes indústrias e aprofundar de forma contínua a integração intersectorial 
do “turismo+”. Privilegiaram-se, neste sentido, o desenvolvimento dos diversos trabalhos no 
âmbito do “Turismo+ Convenções e Exposições”, “Turismo+ Comércio Electrónico”, “Turismo+ 
Cultura Criativa” e “Turismo+ Desporto”. Foi realizada, pela primeira vez, a “Gala de Drones 
Brilha sobre Macau” em simultâneo com a realização do “Festival de Luz de Macau 2021”, sendo 
também co-organizada em colaboração com associações locais uma série de actividades sobre 
a “Feira de Diversões para Desfrutar Macau”, a fim de promover os benefícios económicos nos 
bairros comunitários. 

Em 2021, o Governo da RAEM realizou a promoção da rua de grande envergadura no 
âmbito da “Semana de Macau”, sucessivamente em Hangzhou, Nanjing, Xangai, Chengdu e 
Chongqing, levando a cabo acções de divulgação através de vários canais promocionais online 
e offline. Foram preparadas para cada “Semana de Macau” diversas ofertas turísticas no valor 
total de cerca de 100 milhões de renminbis, que incluíram bilhetes de avião, alojamento em 
hotéis, restauração, produtos turísticos, entre outros, para atrair visitantes. As cinco paragens 
das Semanas de Macau atraíram a entrada de um total de mais de 1,91 milhões de visitantes 
no local, enquanto o número acumulado de visualizações das transmissões ao vivo e gravadas 
por influenciadores digitais foi de perto de 560 milhões e o número de visualizações nos vários 
canais de promoção foi de mais de 5,3 mil milhões, gerando transacções num valor total de 
cerca de 340 milhões de patacas. 

Diversificação industrial avança sem parar com 
o desenvolvimento contínuo das indústrias 
farmacêutica da medicina tradicional chinesa, da 
inovação tecnológica e do sector financeiro 

Em 2021, o Governo da RAEM promulgou a “Lei da actividade farmacêutica no âmbito da 
medicina tradicional chinesa e da inscrição de medicamentos tradicionais chineses”, criando, 
portanto, condições de promoção do desenvolvimento da indústria de medicina tradicional chinesa 
e medicamentos tradicionais chineses. O Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional 
Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau comprometeu-se com o desenvolvimento 
e a produção de oito preparações de MTC com eficácia significativa para instituições médicas, 
tendo já começado o seu uso clínico. Contando com a “Base de Transformação de Realizações 
Científicas e Tecnológicas de Medicina Tradicional Chinesa da Grande Baía”, foi intensificada a 
cooperação Indústria-Universidade-Investigação entre as instituições de ensino superior. Além 
disso, foram atraídas empresas farmacêuticas de MTC de renome do Interior da China e equipas 
de investigação científica locais a cooperarem em conjunto no desenvolvimento e melhoramento 
das prescrições clássicas de MTC. Até Setembro de 2021, o Parque tem concluído o registo de 
213 empresas (incluindo 52 de Macau) e a instalação por contrato de 102 empresas (incluindo 
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31 de Macau). Além disso, encontram-se na fase de conclusão vários grandes projectos de saúde 
e várias empresas farmacêuticas de medicina chinesa de Macau entraram em funcionamento 
ou estão em construção. 

No que diz respeito à internacionalização de medicamentos tradicionais chineses, mediante 
o modelo de “introdução de medicamentos através de tratamento médico”, tem sido dada 
continuidade à promoção de registo e comercialização de produtos de MTC nos países de 
língua portuguesa. Foi promovida a comercialização dos produtos registados no mercado de 
Moçambique e realizada, pela primeira vez, uma sessão online de bolsa de contactos comerciais 
virada para o mercado brasileiro. 

Em 2021, o Governo da RAEM continuou a reforçar a construção das infra-estruturas 
financeiras incorpóreas e corpóreas para promover o desenvolvimento do sector financeiro 
moderno. Foi iniciada a primeira fase da construção do “Sistema de Pagamento Rápido” 
com os bancos e as instituições de pagamento e estabelecido o “Centro de Dados da Infra
estrutura Financeira” no Centro de Computação em Nuvem. Deu-se continuidade à revisão e 
ao acompanhamento dos vários trabalhos de alteração e elaboração de diplomas relevantes da 
área financeira. Acompanharam-se continuamente os trabalhos legislativos da Lei da Fidúcia. 
Deu-se a prioridade ao desenvolvimento do mercado de obrigações e acelerou-se a formação de 
quadros qualificados da área financeira. Foram aperfeiçoadas as infra-estruturas do mercado de 
obrigações, concluindo o estabelecimento do “Sistema de custódia central de títulos” (CSD) com 
base em análises e avaliações dos projectos adequados e procurando estabelecer a interligação 
com o Interior da China e o mundo. Em Outubro de 2021, conseguiu-se com sucesso a emissão 
de obrigações do Governo da Província de Guangdong na RAEM. 

Quanto ao desenvolvimento do sector científico e tecnológico, o Regime de benefícios 
fiscais para as empresas que exerçam actividades de inovação científica e tecnológica entrou em 
vigor em 1 de Abril de 2021. O desenvolvimento da Indústria-Universidade-Investigação obteve 
resultados positivos e concretizou a transformação dos resultados de investigação científica 
de um grupo de projectos subsidiados. Foi impulsionada a cooperação entre a Universidade 
de Macau e as empresas da tecnologia informática locais, para construir uma plataforma de 
cooperação sob o modelo de Indústria-Universidade-Investigação, tendo sido reforçada a 
formação no âmbito de propriedade intelectual. Foi prestado apoio financeiro preciso e orientada 
a investigação científica em Macau rumo ao desenvolvimento da investigação aplicada através 
de avaliação por categoria, concentração em projectos de aplicação e apoio com prioridade 
às áreas essenciais, tendo sido subsidiados, no primeiro lote, 101 projectos. Para articular
se com a estratégia de desenvolvimento de inovação do País, foi dado o apoio a integração 
de Macau no novo sistema de inovação do País. A Associação para a Ciência e Tecnologia da 
China e o Conselho do Intercâmbio e Cooperação da Ciência e Tecnologia do Governo da RAEM 
impulsionaram em conjunto, através do mecanismo de cooperação em trabalhos, o intercâmbio e 
a cooperação entre Macau e o Interior da China nas áreas como a inovação, o empreendedorismo 
e a investigação científica, entre outras. 

Relatório das Linhas de Acção Governativa para o Ano Financeiro de 2022 - Reforço 
do sistema de prevenção e controlo da epidemia e aperfeiçoamento das acções em 
prol do bem-estar da população 
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https://www.youtube.com/watch?v=T9gYx_CbshA
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Relatório das Linhas de Acção Governativa para o Ano Financeiro de 2022 - Defesa 
da segurança do Estado e construção de uma cidade inteligente com condições 
ideais de habitabilidade 

Relatório das Linhas de Acção Governativa para o Ano Financeiro de 2022 -
Continuidade da implementação de medidas em prol do bem-estar da população e 
apoio aos residentes em várias vertentes 

Relatório das Linhas de Acção Governativa para o Ano Financeiro de 2022 - Promoção da 
recuperação da economia estável e promoção pragmática da construção de Hengqin 

Novo hospital contribui para formar quadros qualificados de especialidade 

Apoiar as PME durante a pandemia 

Consolidar Amplamente o Consenso Social 
para Concretizar em Conjunto o Segundo 
Plano Quinquenal 
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https://www.youtube.com/watch?v=oWISvnWU0nM
https://www.youtube.com/watch?v=_b74PhKN2k8
https://www.youtube.com/watch?v=HyYIt-JL8VU
https://www.youtube.com/watch?v=gnI5SBf0m5I
https://www.youtube.com/watch?v=g0TorlHA57I

