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INTERPELAÇÃO ORAL 

 

Promover o investimento das empresas em Macau e o desenvolvimento 

da economia digital 

 

A epidemia tende a estabilizar no Interior da China e em Macau, e as 

actividades entre as duas regiões são cada vez mais frequentes, mas o 

aumento do fluxo de pessoas não permitiu a rápida recuperação económica de 

Macau, como previsto. O jogo e o turismo são sectores dominantes, mas ainda 

estão com dificuldades na exploração. Segundo a opinião pública, nesta altura 

especial, o Governo deve consolidar e melhorar esses sectores, e também 

cultivar activamente as novas indústrias e promover o upgrade e a conversão 

das outras indústrias sob a liderança dos sectores dominantes, e criar uma 

estrutura de indústrias diversificadas correspondente às necessidades reais de 

Macau, para consolidar e reforçar a vantagem de competitividade da RAEM 

nas regiões, alcançando a diversificação adequada da economia e das 

indústrias de Macau.  

A captação do investimento é prioritária para promover a diversificação 

adequada da economia e das indústrias de Macau. Ao longo dos anos, o 

Governo atraiu muitas empresas para investirem em Macau, com a estratégia 

activa de captação de investimento: “investir fora e atrair investidores”. 

Segundo o Relatório de análise do sistema de indicadores estatísticos para o 
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desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau de 2018, 

publicado pelo Governo, o peso do sector do jogo na economia geral de Macau 

diminuiu de 63,1 por cento, em 2013, para 50,5 por cento, em 2018, e o valor 

acrescentado das indústrias não associadas ao jogo representou cerca de 50 

por cento. Podemos ver que a estratégia em causa tem certo efeito para 

promover a diversificação adequada. O Governo, para além de continuar a 

consolidar e a aperfeiçoar os sectores do jogo e do turismo, para a 

diversificação interna através do desenvolvimento global destes sectores, deve 

também atrair, através de políticas de benefícios vantajosos para todos, 

empresas excelentes das regiões adjacentes e ao nível internacional, para 

impulsionar o desenvolvimento económico de Macau e a formação de talentos.  

Assim sendo, interpelo o Governo da RAEM sobre o seguinte: 

1. No relatório das LAG deste ano, o Chefe do Executivo referiu que vai 

participar activamente na construção científica e tecnológica, 

aperfeiçoar regimes e mecanismos referentes à inovação tecnológica, 

promover e introduzir projectos de alta qualidade, e promover a 

inovação tecnológica junto, designadamente, dos sectores do turismo, 

finanças, convenções e exposições, e indústrias culturais e criativas, 

para a diversificação adequada da economia e das indústrias. O 

Governo já estudou isto? Que projectos de inovação científica e 

tecnológica têm espaço de desenvolvimento em Macau? Que 

empresas científicas pretende o Governo introduzir em Macau?  



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IO‐2020‐11‐19‐Song Pek Kei (P) – GK‐MMC  3 

2. Com o desenvolvimento consolidado das tecnologias, a economia 

digital já penetrou, pouco a pouco, na vida dos residentes. As indústrias 

derivadas da economia digital também se tornaram uma força motriz 

relevante para o crescimento económico. Assim, no relatório das LAG, 

também se referiu que vai ser promovida a criação da economia digital, 

a construção da estratégia “Macau Inteligente”, a elaboração do 

planeamento a curto, médio e longo prazos da construção de 

comunidades inteligentes, as novas construções da rede 5G e os 

serviços públicos inteligentes. Mas o âmbito do plano é muito amplo e 

é necessária uma discussão detalhada. O Governo já tem uma ideia 

sobre isto? Quando é que vai publicar os respectivos pormenores? 

 

 19 de Novembro de 2020 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 


