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INTERPELAÇÃO ORAL 

 

Com o impacto da epidemia, o número de turistas diminuiu drasticamente desde 

o ano passado, a economia global de Macau caiu de um penhasco, e o impacto 

desfavorável da estrutura industrial única de Macau destacou-se, situação que limita 

o desenvolvimento sustentável e saudável de Macau. Para promover a diversificação 

moderada da economia, o Governo refere no relatório das LAG para 2021 que vai 

promover o estabelecimento ordenado e saudável da “economia relacionada com a 

concentração de sedes empresariais (Headquarters Economy)” em Macau e reforçar 

o sector financeiro moderno; “desenvolver actividades promocionais destinadas às 

sociedades de locação financeira do Interior da China seleccionadas, de boa 

qualidade e interessadas em se estabelecerem em Macau”; “esforçar-se para que as 

empresas e investidores alvos estabeleçam as suas sedes ou sucursais em Macau”, 

com vista à concretização da diversificação adequada da economia. No planeamento 

urbanístico, está reservada uma zona comercial (CBD) para este desenvolvimento. 

Estou plenamente de acordo, porque se pode promover o desenvolvimento da 

headquarters economy em Macau, à semelhança da indústria da medicina tradicional 

chinesa e da construção da plataforma entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa, promovidas pelo Governo. 

 

No entanto, o andamento é lento. Por exemplo, em relação ao sector da locação 

financeira, com a recente produção legislativa e respectivos ajustamentos, neste 

momento, as leis e os regimes de fiscalização de Macau já estão mais claros, e o 

regime de contabilidade e os benefícios fiscais já são mais vantajosos para o sector. 
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Contudo, até à data, só há duas empresas de locação financeira registadas em 

Macau1, e os quadros qualificados são escassos, especialmente na área da locação 

financeira. De acordo com os dados dos Serviços de Estatística e Censos, até ao 

terceiro trimestre de 2020, o sector bancário de Macau contava com 7003 

trabalhadores, menos de 2% do total da população activa, e de entre estes, são 

poucos os que exercem actividades de locação financeira, portanto, ainda não se 

formou nem massa crítica nem a indústria tem dimensão. Ainda há uma grande 

diferença em comparação com as regiões vizinhas, por exemplo, na zona de Nansha, 

Guangzhou, as empresas de locação financeira já formaram um agrupamento 

sectorial, e no ano passado, na zona de comércio livre de Nansha, o número de 

empresas de locação financeira já ultrapassava 22002.   

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

Primeiro, para promover o desenvolvimento das actividades de locação financeira, 

o Governo definiu o “Regime jurídico das sociedades de locação financeira” e o 

“Regime do benefício fiscal para a locação financeira”, e ambos entraram em vigor em 

2019. As autoridades já fizeram alguma avaliação do desenvolvimento das actividades 

de locação financeira em Macau e dos seus efeitos para a economia global de Macau, 

desde 2019? 

Segundo, no relatório das LAG para 2021, refere-se à “publicação da directiva 

                                            

1  Relatório Anual de 2019 da Autoridade Monetária de Macau 

https://www.amcm.gov.mo/zh/research-statistics/annual-reports 

2  Nanfang Daily, 30 de Outubro de 2020 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1681937309927606875&wfr=spider&for=pc 
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relativa à supervisão das actividades de locação financeira, no terceiro trimestre, com 

vista a regular os requisitos do controlo interno de risco para as empresas de locação 

financeira”. Qual é o ponto da situação deste trabalho? Além disso, o Governo deve 

definir medidas complementares para atrair mais investidores a estabelecerem sedes 

em Macau, a fim de promover o desenvolvimento da headquarters economy em 

Macau. Vai fazê-lo? 

Terceiro, em Macau, são escassos os profissionais da área da locação financeira. 

Tendo em conta as características do novo modelo de desenvolvimento das 

actividades de locação financeira, as autoridades devem definir medidas para a 

formação de talentos locais, com vista a proporcionar aos jovens mais espaço para 

crescimento. Vão fazê-lo? Vão ainda definir critérios e políticas de incentivo para a 

introdução activa de talentos no sector da locação financeira?  

 

26 de Fevereiro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ip Sio Kai 

 

 


