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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Desenvolvimento do comércio electrónico em Macau 

 

A epidemia da COVID-19 continua a alastrar por todo o mundo, e esta 

epidemia repentina está a ter um grande impacto na vida comunitária e no 

desenvolvimento económico. Os governos e os povos de todos os países estão 

cientes da importância da prevenção de crises imprevistas no contexto da 

tendência global de internacionalização. Na “era pós-epidemia”, reforçar o 

desenvolvimento e a aplicação da internet e da informação electrónica, como 

tipos de “economia sem contacto”, e aumentar a taxa de utilização do comércio 

electrónico devem ser umas das opções para enfrentar crises semelhantes no 

futuro. 

O comércio electrónico, sendo um novo modelo de negócios, tem sido 

amplamente popularizado e tem florescido em diversos países e regiões, 

impulsionando grandemente o crescimento económico local. Nos últimos anos, 

os serviços de comércio electrónico “Haitao” e “Cardu” tornaram-se em novo 

“Oceano Azul” do mercado de capitais do comércio electrónico, que registou 

um crescimento surpreendente a nível mundial. Comparativamente, o 

desenvolvimento do comércio electrónico de Macau é muito lento. Segundo 

algumas pessoas do sector, os critérios actuais do ambiente de comércio 

electrónico de Macau não são uniformes, a construção de plataformas está 
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atrasada, o âmbito de aplicação não é amplo, o serviço logístico expresso não 

consegue distribuir produtos de imediato, a segurança é insuficiente, a 

credibilidade não é alta, e as técnicas e os recursos humanos são também 

insuficientes, o que limita o desenvolvimento do comércio electrónico de Macau. 

No Relatório das Linhas de Acção Governativa para o Ano Financeiro de 

2021, o Chefe do Executivo referiu expressamente a necessidade de fomentar 

gradualmente a indústria do comércio electrónico transfronteiriço, de optimizar 

e implementar continuamente as diversas medidas de incentivo, de apoiar a 

reconversão e valorização das empresas, e de reforçar a sua capacidade de 

marketing online. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Hoje em dia, a internet está extremamente popularizada, pois o 

desenvolvimento das tecnologias informáticas é um factor importante e um pré-

requisito para a internacionalização de um país ou região. Como é que o 

Governo vai reforçar a comunicação com o sector e a criação de um sistema 

complementar e da respectiva técnica, para promover o desenvolvimento do 

sector do comércio electrónico de Macau? 

2. O comércio electrónico tornou-se uma força motriz para os países e 

regiões promoverem o crescimento económico e, para maximizar as suas 

funções, os governos devem criar um bom ambiente para o seu 

desenvolvimento. Quanto à optimização deste ambiente, de que planos de 

desenvolvimento concreto, de acção e de execução dispõe o Governo? Como 

é que se pode criar um bom ambiente jurídico para isto? 
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3. O comércio electrónico de Macau pode procurar oportunidades de 

desenvolvimento na Grande Baía e na plataforma de cooperação entre a China 

e os Países de Língua Portuguesa. Que se saiba, o comércio electrónico 

transfronteiriço de Macau também está a enfrentar desafios, tais como, 

financeiros, logísticos, fiscais e de serviços pós-venda, etc. Como é que o 

Governo vai dar resposta a estes desafios? 

 

20 de Janeiro de 2021 

 

 

    A Deputada à Assembleia Legislativa 

da Região Administrativa Especial de Macau, 

 

Chan Hong 

 


