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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Desenvolvimento do sector financeiro de Macau 

 Atendendo ao impacto da epidemia, o Governo propôs acelerar a diversificação 

adequada da economia e procurar novas áreas de desenvolvimento entre as 

indústrias existentes. Refere-se, especialmente, no Relatório das LAG para o corrente 

ano, que, no sentido de diversificar o desenvolvimento do sector financeiro, o Governo 

vai acelerar a modernização do sector. 

 

 No passado, o sector financeiro de Macau abrangia, essencialmente, as 

actividades desenvolvidas por bancos comerciais e instituições seguradoras, e apesar 

do aumento contínuo dos operadores, o desenvolvimento não era diversificado. Com 

a emergência de novos modelos de negócio, o sector financeiro moderno de Macau 

vai desenvolver-se em torno de quatro áreas-chave: mercados de obrigações, gestão 

de fortunas, finanças tecnológicas e finanças transfronteiriças. Ao mesmo tempo, a 

população espera que os respectivos diplomas complementares, as infra-estruturas e 

o hardware para estas diversas áreas-chave possam ser melhorados o mais 

rapidamente possível, em prol do desenvolvimento contínuo do sector. Os talentos 

são também um dos aspectos essenciais, assim, em articulação com o referido 

desenvolvimento, o Governo elaborou um plano para a reserva de talentos, afirmando 

claramente que há uma forte procura de talentos profissionalmente credenciados em 

"transacções de valores mobiliários", "gestão de fortunas" e "análise financeira". Pelo 

exposto, vale a pena, ao nível do software, o Governo pensar sobre como satisfazer 
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a procura de talentos a curto prazo e sobre como formar talentos locais através da 

formação, de medidas de incentivo e da cooperação regional. 

 

  Interpelo, então, o Governo, sobre o seguinte:  

1. O Governo afirmou que, em prol do desenvolvimento contínuo do sector 

financeiro, ia empregar esforços no desenvolvimento de quatro áreas-chave: 

mercado de obrigações, gestão de fortunas, finanças tecnológicas e finanças 

transfronteiriças. De que planos dispõe para o efeito? O Governo deve adoptar 

medidas de apoio que beneficiam o desenvolvimento diversificado do sector, a 

fim de concretizar um futuro verdadeiramente promissor. Vai fazê-lo? 

2. O Governo está a impulsionar a integração de recursos por parte de diversas 

associações e a compilar um “Directório da escassez de talentos financeiros”, 

de modo a melhorar a actual situação de falta de diversificação do sector 

financeiro ao nível de talentos. O Governo deve elaborar planos para a reserva 

de talentos ao nível da educação, em particular. Já dispõe de planos a curto, 

médio e longo prazo?  
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