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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Reforço do desenvolvimento dualista do comércio online e offline e aumento 

da resistência económica de Macau 

 

Sob a epidemia, o desempenho insatisfatório do sector do turismo resultou, 

directamente, numa descida drástica do PIB referente ao 3.º trimestre de 2020, mais 

precisamente, 63,8% [1], o que demostra a necessidade de reforçar a resistência 

económica de Macau. O Governo da RAEM realçou, nas LAG para este ano, a 

necessidade de empregar mais esforços na promoção do desenvolvimento da 

diversificação económica.  

Com vista à adaptação ao acelerado desenvolvimento das tecnologias 

informáticas, há que aproveitar bem as plataformas electrónicas, o pagamento móvel 

e demais ferramentas, no sentido de promover, em simultâneo, o comércio online e o 

comércio offline, que talvez possam ser a saída para a diversificação adequada das 

indústrias locais. No ano passado, aquando do debate sobre as LAG, as autoridades 

referiram, expressamente, que iam criar uma base de incubação para o comércio 

electrónico transfronteiriço, virada para as PME, e que iam estabelecer mecanismos 

de comunicação com os serviços competentes de Zhuhai e Hengqin, por forma a 

prestar assistência ao sector em causa no tratamento das diversas questões em 

matéria do comércio electrónico transfronteiriço, tais como, registo de produtos, 

desalfandegamento, controlo sanitário, etc. [2] O Relatório das LAG para este ano 
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apresenta também diversos trabalhos relacionados com esta matéria, incluindo o 

reforço dos trabalhos que visem captar, por via online, investimentos do exterior, no 

sentido de promover, tomando as cidades integrantes da Grande Baía como principais 

regiões destinatárias, as vantagens de Macau ao nível do comércio, para que sejam 

instaladas em Macau as respectivas sedes ou filiais. Mais, o mesmo refere ainda 

diversos trabalhos no domínio da economia para, entre outros aspectos, potencializar 

as PME e desenvolver o comércio electrónico. Espera-se que as autoridades dêem a 

conhecer ao público, de forma atempada, os pormenores dos planos de trabalho e o 

respectivo ponto da situação.  

 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Relativamente aos trabalhos que o Governo apresentou neste mandato, 

nomeadamente, a captação de investimentos por via online e offline, tomando as 

cidades integrantes da Grande Baía como principais regiões destinatárias, qual é o 

ponto da situação e quais foram os resultados? Que efeitos é que isto pode trazer-nos 

em termos de captais e postos de trabalho? Quanto à captação de investimentos por 

via online, qual é, em termos da quantidade, a situação relativa ao uso da respectiva 

plataforma online, destinada à colocação de serviços comerciais? Quais foram os 

resultados? Foi alcançado o objectivo pretendido, isto é, reforçar a divulgação das 

vantagens de Macau? Há algum plano mais aperfeiçoado?  

2. O Relatório das LAG para este ano elenca diversos trabalhos de 

potencialização dirigidos às PME da área do comércio electrónico, tais como reforçar 
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“o aproveitamento das plataformas de rede para promover o desenvolvimento da 

economia dos bairros comunitários” e promover “o aproveitamento, por parte das 

micro, pequenas e médias empresas locais, das plataformas de comércio electrónico 

de renome do Interior da China para promover vendas e propaganda”, etc. Então, com 

vista a apoiar as microempresas e PME na utilização das plataformas electrónicas 

para acções de publicidade e para alargamento do leque das suas actividades, de que 

plano dispõem as autoridades em concreto? Foram estabelecidos alguns indicadores 

de avaliação? Em finais do ano passado, aquando do debate sobre as LAG, as 

autoridades referiram que iam criar uma base de incubação para comércio electrónico 

transfronteiriço, virada para as PME, e que iam estabelecer um mecanismo de 

comunicação com o Interior da China, com vista a prestar assistência em matéria de 

registo de produtos, desalfandegamento, controlo sanitário, etc. Qual é o ponto da 

situação deste trabalho e quais foram os resultados?  

3. De facto, Macau, que se assume como plataforma entre a China e os países 

de língua portuguesa e como centro de lazer a nível mundial, é uma janela importante 

da China para o estabelecimento de ligações com o exterior. Em termos do marketing 

via internet e do comércio electrónico, as autoridades devem aproveitar as vantagens 

próprias de Macau em termos históricos, geográficos e no acesso a informações, 

desenvolvendo e ajudando as empresas do comércio electrónico, locais e do Interior 

da China, a mostrarem-se ao exterior, via internet, e na exploração das respectivas 

actividades, com vista à expansão dos seus produtos para o exterior. Vão ponderar 

fazê-lo?  
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[1] https://www.gov.mo/pt/noticias/244380/ 

[2] 

http://www.shimindaily.net/v1/news/macau/%E7%A7%BB%E5%8B%95%E6%94%A

F%E4%BB%98%E8%B7%A8%E5%A2%83%E9%9B%BB%E5%95%86%E5%8A%

A9%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E7%99%BC%E5%B1%95/ 

 

 

22 de Janeiro de 2021 

 

A Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Lam Iok Fong 


