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INTERPELAÇÃO ORAL 

 

Oferecer condições favoráveis e reforçar o grau de captação de investimentos 

 

Devido à pandemia, a economia tem registado um abrandamento acentuado, e 

mesmo com a epidemia controlada, o mercado dos sectores do turismo e do jogo 

continua limitado devido ao impacto da epidemia ao nível mundial e da evolução da 

epidemia no Interior da China. Mais, com o ajustamento das políticas do Interior da 

China, a nossa economia está a enfrentar desafios e uma crise sem precedentes. O 

Governo sente profundamente os impactos causados à economia local por factores 

incertos, internos e externos, e lançou quatro rondas sucessivas de medidas de apoio, 

empregando todos os esforços para estabilizar o desenvolvimento social num curto 

intervalo de tempo. 

 

Face à pandemia, a sociedade está profundamente ciente de que o 

desenvolvimento não diversificado das indústrias do turismo e do jogo não será o 

caminho para o futuro desenvolvimento. Para ultrapassar as dificuldades de 

desenvolvimento que Macau enfrenta, são necessários mais esforços no 

desenvolvimento de outras indústrias, como tem sido proposto ao longo dos anos, 

especialmente nas áreas da medicina tradicional chinesa, finanças modernas, ciência 

e tecnologias inovadoras. Para reduzir o impacto da epidemia na economia e 

promover a recuperação económica o mais rapidamente possível, as cidades do 

Interior da China estão a acelerar a oferta de condições vantajosas, a reforçar o grau 
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de captação de investimentos, e a acelerar a concretização dos projectos, a fim de 

intensificar os esforços para a economia voltar ao crescimento positivo. O Governo 

deve continuar a optimizar o ambiente de investimento, aproveitar ao máximo os 

recursos de solos e as políticas de Macau, inovar com coragem e criar um melhor 

ambiente de negócios, com vista a aumentar a confiança das empresas investidoras 

e a promover a diversificação adequada do desenvolvimento de Macau. 

 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

 

1. Após o retorno de Macau à China, para desenvolver a economia, foram 

liberalizados os sectores do turismo e do jogo, e foram captados investimentos que 

contribuíram para o crescimento acelerado da economia. No entanto, nos últimos 

anos, o ambiente de investimento em Macau tem-se consolidado e o monopólio do 

mercado está a agravar-se, resultando numa situação de predominância contínua e 

na desactualização do desenvolvimento. O Governo deve liberalizar ainda mais o 

mercado, sobretudo algumas concessões e alguns ramos de actividade em regime 

de exclusividade, tais como os transportes marítimos e aéreos, as telecomunicações, 

etc., introduzindo novos investimentos, de modo a impulsionar o desenvolvimento 

económico local. Vai fazê-lo? 

 

2. Segundo o Governo, foi proposto o desenvolvimento de distritos comerciais, mas 

as instalações físicas locais estão desactualizadas e não conseguem coadunar-se 

com esse desenvolvimento. O Governo deve definir planos para promover a 
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construção de instalações e ponderar vender, de forma adequada, terrenos para a 

construção de escritórios de classe A. Vai fazê-lo? 

 

3. Macau tem condições para o desenvolvimento de distritos comerciais, e mesmo 

que haja captação de investimentos, é difícil atrair projectos. Segundo afirmações 

recentes do Governo, a liberdade de informação e a inexistência de restrições 

cambiais são atractivos, mas o desenvolvimento de Macau exige a conjugação de 

empresas, talentos, educação e habitação, portanto, só com aqueles atractivos é 

difícil construir instalações complementares. Neste momento, a Zona de Cooperação 

Aprofundada permite que Macau se desenvolva no exterior, e também proporciona 

espaço para a “construção de um caminho”, criando um ambiente de negócios e 

promovendo o desenvolvimento ousado e inovador e a integração interna e externa, 

de modo a dinamizar a força motriz no desenvolvimento interno urbano. Com vista a 

atrair projectos de investimento para Macau e a elevar a eficiência na distribuição de 

recursos, o Governo deve reforçar os espaços urbanos, para a mobilidade bilateral 

com Macau, e optimizar as instalações complementares das indústrias da Zona de 

Cooperação Aprofundada, a fim de ser incutir um novo dinamismo no 

desenvolvimento. Vai fazê-lo? 

 

8 de Novembro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 
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