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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Desenvolvimento do sector do comércio a retalho 

Em Setembro deste ano, o Comité Central do Partido Comunista da China e o 

Conselho de Estado publicaram o “Projecto Geral de Construção da Zona de 

Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin” (adiante designado 

por “Projecto Geral”), o que não só estabeleceu uma base e definiu uma direcção para 

a construção e o desenvolvimento da Zona de Cooperação Aprofundada, como 

também tem trazido novas e significativas oportunidades de desenvolvimento para 

Macau, que pode aproveitar a plataforma espacial da Zona de Cooperação 

Aprofundada para promover as indústrias emergentes e o desenvolvimento da 

diversificação adequada da economia, com vista à construção de um novo padrão de 

desenvolvimento industrial conjunto entre Zhuhai e Macau. 

Com o apoio do princípio “Um País, Dois Sistemas” e do “Projecto Geral”, Macau 

tem-se integrado ainda mais na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-

Macau. No entanto, as empresas de Macau, na sua maioria, são de pequena e média 

dimensão, portanto, a forma como estas empresas vão conseguir aproveitar as 

oportunidades e as vantagens regionais e políticas, para estender as vendas ao 

mercado do Interior da China, é algo que necessita também do apoio e do incentivo 

do Governo da RAEM em termos de políticas. Especialmente, o mercado do sector 

do comércio a retalho de Macau, que é pequeno e depende principalmente das 

oportunidades comerciais, resultantes do fluxo de pessoas trazido pelo sector do 

turismo e do jogo, por isso, acredita-se que o desenvolvimento da Zona de 
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Cooperação Aprofundada vai acarretar muitos impactos para o sector do comércio a 

retalho de Macau. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Em relação à construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e 

Macau em Hengqin, o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, afirmou que esta Zona ia 

focar-se no desenvolvimento da indústria manufatureira, e que, para além das 

indústrias poluidoras e em declínio, nenhuma empresa ia ser excluída desde que 

houvesse necessidade em Hengqin. Isto significa que o sector do comércio a 

retalho também está incluído no respectivo plano de desenvolvimento? E isso vai 

afectar o desenvolvimento deste sector? 

2. Como a população de Macau é pouca e o mercado é pequeno, os preços de venda 

a retalho são relativamente elevados. Para além disso, as despesas de exploração, 

tais como os salários, as rendas e as tarifas de água e de electricidade, são 

geralmente muito mais elevadas do que no Interior da China, por isso, é difícil para 

o mercado local competir com o mercado do Interior da China. Nos últimos anos, 

sob a influência da moda das compras online e do surto da epidemia, o mercado 

do comércio a retalho de Macau tem sido bastante afectado. No futuro, com a 

criação e a implementação do modelo de gestão, isto é, liberalização na 1.ª linha e 

controlo na 2.ª linha das mercadorias, a vida dos residentes de Macau em Hengqin 

será mais facilitada. Mas, nessa altura, será que mais residentes de Macau vão 

consumir na China, e o sector do comércio a retalho local vai ser ainda mais 

afectado? Como é que se vai equilibrar o comércio a retalho local e o comércio a 

retalho da Zona de Cooperação Aprofundada, para que ambos possam aproveitar 
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as suas próprias vantagens regionais, alcançando-se um desenvolvimento 

divergente e coordenado? 

3. Segundo alguns profissionais do sector, existem problemas ocultos, tais como a 

falta e a elevada taxa de perda de mão-de-obra no sector do comércio a retalho, 

especialmente de gestores profissionais 1 . Face às enormes oportunidades 

decorrentes da Zona de Cooperação Aprofundada, como é que o Governo da 

RAEM vai definir, de forma científica, o rumo do desenvolvimento dos quadros 

qualificados do sector do comércio a retalho, elevar o seu profissionalismo e 

assegurar a competitividade e o desenvolvimento sustentável do sector? 

 

23 de Dezembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Leong Hong Sai 

                                            

1 Fonte: Macao Daily News, 25 de Março de 2021, B05, “Associação de Gestão do Comércio a Retalho 
de Macau visitou a DSAL para intercâmbio”, http://www.macaodaily.com/html/2021-
03/25/content_1504577.htm 

 


