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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Promover a circulação de capitais de Macau e alargar o espaço de 

desenvolvimento 

 

A prevenção e o controlo da situação epidémica têm vindo a ser 

realizados há três anos, e a recuperação económica continua a ser 

insatisfatória. Desde o início da epidemia, o Governo da RAEM tem vindo a 

promover activamente a recuperação económica, a par de estabilizar as 

políticas de prevenção e controlo. No entanto, devido às limitações ambientais 

internas e externas, a microeconomia de Macau, orientada para o exterior, 

vê-se obrigada a desenvolver-se no círculo interno. Embora o Governo da 

RAEM tenha promovido, com muito esforço, o desenvolvimento do mercado 

de Macau, não conseguiu mais fontes de receitas e, assim, só pode fazer o 

que tem de fazer e não há avanço nenhum. 

Recentemente, o Governo optimizou o sistema de controlo de capitais 

públicos, com vista a garantir a utilização racional do erário público. Nos dois 

anos anteriores, foi adoptada uma gestão prudente de investimentos, tendo 

sido aproveitada a reserva financeira para obter rendimentos. No entanto, 

devido à não diversificação da economia de Macau, à estagnação do mercado 

externo e à mudança da estrutura económica, é difícil, através só dos 

rendimentos provenientes dos investimentos do Governo, melhorar o estado 

fraco do mercado. Num futuro breve, é provável que a economia de Macau 

continue numa fase de recessão e de reconversão. A mudança da estrutura 

económica do mercado resultará em reconversão forçada do mercado de 

Macau, mas a consolidação da estrutura económica resultará em falta de 
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fluxos de capital, o que faz com que muitos capitais não consigam ser 

injectados no mercado e que as necessidades de desenvolvimento também 

não consigam ser satisfeitas. Durante a fase de reconversão profunda, o 

Governo deve dar mais espaço de desenvolvimento ao mercado, promover a 

economia de mercado, ligar o mercado interno com o externo, e promover o 

fluxo de capitais, a fim de reforçar o desenvolvimento económico de Macau. 

 

Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. No ano passado, os investimentos com os activos de poupança foram de 

14,74 mil milhões de patacas, sendo a taxa de retorno inferior às 

registadas no passado. É difícil, só através dos investimentos no exterior 

com os capitais públicos, cobrir o buraco do mercado económico de 

Macau. Face aos factores incertos e ao ajustamento e ao controlo das 

políticas adoptadas no Interior da China, o futuro desenvolvimento do 

mercado turístico de Macau será difícil. O Governo, a par da promoção 

activa do mercado turístico e da prestação de apoio às empresas para a 

sua reconversão, deve prestar atenção ao fluxo de capitais no mercado 

local e aproveitar os recursos eficientes de Macau, para aumentar o fluxo 

de capitais, em vez de deixar o ambiente de investimento de Macau 

solidificado. Deve ainda promover o desenvolvimento conjunto de capitais 

públicos e privados, para promover o desenvolvimento económico local. 

Com vista a atrair mais capitais novos e a elevar o desenvolvimento 

económico de Macau, o Governo dispõe de algum plano para melhorar o 

ambiente de investimento, eliminar os obstáculos ao fluxo de capitais e 

aproveitar bem os recursos, por exemplo, os terrenos e as políticas, entre 
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outros? 

2. No relatório das LAG, o Governo afirma que vai envidar mais esforços 

para atrair novos investimentos e empresas a estabelecerem-se em 

Macau. No passado, houve várias empresas do Interior da China que 

desejaram estabelecer a sua sede em Macau. No entanto, os escritórios 

actualmente existentes em Macau não correspondem aos padrões dos 

escritórios modernos, e o Governo revelou que está a estudar estes 

padrões e a possibilidade de construir um conjunto de escritórios de 

qualidade, a fim de se adaptar ao desenvolvimento económico das 

empresas. Refere ainda o mesmo que, depois de elaborado o plano de 

pormenor, será realizado o respectivo processo de concurso. Se tal plano 

for concretizado, o espaço de desenvolvimento de Macau será alargado. A 

fim de promover o desenvolvimento do espaço de emprego em Macau e 

de resolver o problema da monotonia de algumas das indústrias, neste 

momento, o Governo deve dispor de algum plano ou então, tendo em 

conta a recessão do mercado de Macau, deve, em primeiro lugar, 

proceder à venda, através de concurso público e a título experimental, de 

alguns terrenos. Isto vai ser feito? 

 

8 de Abril de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 

 


