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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Pagamento electrónico e economia digital 

A súbita epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus teve grande impacto 

na economia de Macau e na economia mundial, afectando gravemente o consumo e 

a produtividade das empresas tradicionais, mas também trouxe novas oportunidades 

para a sociedade, especialmente no que diz respeito ao pagamento electrónico e às 

compras online. Nos primeiros dez meses deste ano, o valor das transacções de 

pagamento móvel em Macau totalizou 4,7 mil milhões de patacas, isto é, 3,8 vezes 

mais do que valor total das transacções no ano passado e 52,5 vezes mais do que o 

valor total de 2018. O número dos dispositivos de pagamento móvel aceites pelos 

comerciantes locais ascende a 67 mil, isto é 1,8 vezes mais do que no final do ano 

passado. Durante a epidemia, houve mais residentes a utilizar as plataformas online 

para fazer compras, o que levou a uma maior generalização do pagamento 

electrónico em Macau. 

Nos últimos anos, têm surgido cada vez mais instrumentos de pagamento 

electrónico em Macau. Muitas instituições financeiras locais já lançaram mais de dez 

tipos de instrumentos de pagamento móvel, podendo as pessoas utilizar carteiras 

digitais e cartões virtuais para efectuar pagamentos através da leitura de códigos e 

por indução. No Interior da China, o Alipay e o Wechat Pay também levantaram as 

restrições de acesso, permitindo o respectivo registo aos residentes de Macau. O 

Banco Popular da China também anunciou que vários instrumentos de pagamento 

electrónico de Macau que podem ser utilizados no Interior da China, e permite aos 
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residentes de Macau, via representação por um banco-piloto, a abertura de contas 

bancárias no Interior da China, por forma a satisfazer as necessidades de pagamento 

transfronteiriço desses residentes, portanto, isto demonstra que as formas de 

pagamento electrónico vão ser mais vulgarizadas em Macau. No entanto, como cada 

plataforma actua à sua maneira, os meios de pagamento são vários e dispersos, uma 

situação que incomoda os comerciantes e os residentes. O Governo anunciou, 

recentemente, que ia tentar lançar, no próximo ano, instruções para a integração do 

pagamento electrónico, com vista a promover uma boa articulação e convergência do 

sistema por parte das instituições financeiras, para que os lojistas possam, através 

de um terminal ou de um código QR, aceitar os códigos QR de pagamento das 

diversas instituições financeiras, Espero que as autoridades competentes acelerem 

os respectivos trabalhos, para facilitar a utilização do pagamento electrónico por 

parte dos residentes. 

Além disso, a economia digital é um novo modelo económico que vai liderar o 

futuro, portanto, os serviços 5G, a Internet das coisas, a inteligência artificial, a 

blockchain, a computação em nuvem, os mega dados, etc. serão um novo acelerador 

da economia digital. Em 2019, a dimensão da economia digital da China atingiu 35,8 

biliões de yuan, representando 36,2% do PIB. A dimensão e o ritmo de crescimento 

da economia digital da China ocupam os primeiros lugares do mundo. Actualmente, o 

aumento dos pagamentos electrónicos em Macau tem proporcionado condições 

convenientes para o desenvolvimento da economia digital. O Governo deve então 

acompanhar de perto o desenvolvimento da economia mundial e da ciência e 

tecnologia, deve estudar e proceder, o mais cedo possível, a um planeamento global, 
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bem como elaborar um plano estratégico de desenvolvimento económico digital e 

introduzir mecanismos e políticas complementares, a fim de acelerar a transformação 

da economia de Macau. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. Face à vulgarização do pagamento electrónico em Macau, o Governo deve 

continuar a elaborar e implementar leis e regulamentos sobre o pagamento 

electrónico, reforçar a fiscalização das instituições de pagamento electrónico, e 

garantir mais segurança durante as transacções e na recolha e armazenamento 

de dados, a fim de assegurar os direitos e interesses dos utentes. Vai fazê-lo? 

2. A estabilidade da plataforma de pagamento electrónico é bastante importante 

para o desenvolvimento deste meio de pagamento. O Governo deve realizar 

testes de pressão aos diferentes sistemas de pagamento electrónico de Macau, 

em função do número de utentes das respectivas plataformas. Vai fazê-lo? A 

legislação relativa ao fornecimento de redes de telecomunicações, define um 

limite máximo anual do tempo da cessação de funcionamento. O Governo deve 

introduzir essa medida no pagamento electrónico, no sentido de limitar o tempo 

da cessação de funcionamento da respectiva plataforma de pagamento, com 

vista a reforçar a fiscalização. Vai fazê-lo? 

3. O Governo deve tomar a iniciativa de estudar o novo modelo de economia 

digital, com vista a encontrar um ponto de partida para a transformação digital 

das diversas indústrias. Vai fazê-lo? A fim de aprofundar a concretização da 

iniciativa nacional “Uma Faixa, Uma Rota”, o Governo deve aproveitar o 
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comércio electrónico transfronteiriço e o pagamento electrónico para expandir o 

comércio digital entre Macau, o Interior da China e os Países de Língua 

Portuguesa, a fim de melhor desenvolver o papel singular de Macau como 

Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países 

de Língua Portuguesa. Vai fazê-lo? 

 

28 de Dezembro de 2020 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Ho Ion Sang 


