
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitigar as dificuldades da população, assegurando o bem-estar da mesma: 
Consumada a atribuição da comparticipação pecuniária do ano de 2022 

 
A incessante situação epidémica da pneumonia causada pelo novo tipo de 

coronavírus, leva a que a recuperação económica de Macau se encontre num clima de 
incertezas, assim, a fim de atenuar as dificuldades da população, o Governo da RAEM 
antecipou a atribuição dos montantes integrados no “Plano de Comparticipação 
Pecuniária no Desenvolvimento Económico para o ano de 2022”, que teve início em 1 
de Abril e terminou em 13 de Maio. Deste modo, através das duas formas de 
atribuição, nomeadamente, transferência bancária e envio postal do cheque cruzado, 
cada residente permanente e não permanente de Macau recebe, faseada e 
respectivamente, dez mil patacas e seis mil patacas. 

 
No período da atribuição, 510 mil residentes receberam os montantes por 

transferência bancária automática, correspondendo aproximadamente a 71% do 
número total de beneficiários, sendo o montante envolvido de 5 100 milhões de 
patacas; Por outro lado, o número total de cheques cruzados enviados por via postal 
foi de cerca de 210 mil, correspondendo aproximadamente a 29% do número total de 
beneficiários, cifrando-se o seu valor total em 2 000 milhões de patacas. Até a 
presente data, 85 600 cheques já foram descontados, correspondendo a 39 % do 
número total dos cheques emitidos. 

 
A linha aberta e 3 pontos de serviço continuam em funcionamento para o Plano 
de Comparticipação Pecuniária  
 

Para efeitos de articulação com a implementação do Plano, foram estabelecidos, 
para além da página oficial da Comparticipação Pecuniária, www.planocp.gov.mo, 3 
pontos de serviço a quem, no âmbito do “Plano de Comparticipação Pecuniária”, 
incumbe dar informações e tratar do levantamento dos montantes. 

 
Pese embora o trabalho de atribuição referente ao “Plano de Comparticipação 

Pecuniária no Desenvolvimento Económico para o ano de 2022” tenha sido 
consumado, os cidadãos que tenham dúvidas sobre o Plano do corrente ano ou dos 
anos anteriores, ou que necessitem de apoio para solucionar os problemas inerentes, 
podem continuar a ligar para a linha aberta n.º 2822 5000 ou utilizar o fax n.º 
2822 3000 para fins de consulta, ou, ainda, deslocar-se, no horário de funcionamento, 
de 2.ª a 6.ª feira (excepto aos feriados), das 9H00 às 18H00 (sem interrupção à hora 
de almoço) para os seguintes pontos de serviço: 

Região Administrativa Especial de Macau

 
Plano de Comparticipação 
Pecuniária no Desenvolvimento 
Económico para o ano de 2022

Centro de Serviços do 
IAM, na Avenida da Praia 
Grande, n.º� 762 - 804, 

Edf. “China Plaza”, 
2.º andar

Centro de Serviços da 
RAEM, na Rua Nova da 

Areia Preta, n.º 52

Centro de Serviços da 
RAEM das Ilhas, na Rua 
de Coimbra, n.º 225, 3.º 

andar, Taipa

Para consulta e tratar do levantamento dos 
montantes relativos à comparticipação pecuniária

10,000 6,000$ $
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Horário de expediente: 
2.ª a 6.ª - Feira (Excepto aos feriados) 

Das 09h00 às 18h00 (Sem interrupção à hora de almoço)

Para
informações

Linha aberta 2822 5000
Fax 2822 3000
Website: www.planocp.gov.mo


