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Interpelação Oral 

    

Com o seu desenvolvimento rápido nos últimos anos, a economia digital é agora 

motor relevante da reforma socioeconómica ao nível mundial e da promoção do 

desenvolvimento de alta qualidade da economia do País. Na era pós-epidemia, as 

novas tecnologias, como a moeda digital e o pagamento móvel, vão alterar a situação 

do sector financeiro tradicional e proporcionar oportunidades para o desenvolvimento 

das finanças digitais. 

As finanças digitais já entraram há muito na vida das pessoas, como os dois 

meios de pagamento principais do Interior da China, ou seja, o Alipay e o WeChat pay, 

a serem os mais utilizados. Nestes dois anos, para integrar os diversos meios de 

pagamento móvel e em articulação com as várias rondas do plano de consumo 

electrónico, a AMCM lançou o serviço de pagamento agregado - "Simple Pay", 

contribuindo para um avanço significativo das tecnologias financeiras. Até ao final do 

ano passado, tinham aderido ao "Simple Pay” 90% dos lojistas, portanto, o pagamento 

móvel nas transacções quotidianas já está generalizado e é já um hábito dos 

residentes. Em 2021, foram efectuadas através de pagamento móvel 190 milhões de 

transacções no montante de 18,5 mil milhões de patacas, o triplo do registado em 

2020. Isto demonstra já há ambiente propício e um certo número de utilizadores para 

as finanças digitais e o pagamento móvel se desenvolverem. 

No 14.º Plano Quinquenal do País, propõe-se a reconversão do sistema 

financeiro para a plena digitalização; e no 2.º Plano Quinquenal de Desenvolvimento 
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Socioeconómico da RAEM (2021-2025), determina-se expressamente a meta para a 

próxima fase, para encontrar uma saída possível para o desenvolvimento do sector 

financeiro moderno. Na realidade, a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau tem 

as suas particularidades, ou seja, a implementação da política “Um país, dois sistemas” 

e o uso de três tipos de moedas, e, em termos financeiros, vantagens decorrentes dos 

dois mercados financeiros, interno e do exterior; e mais, está sob a jurisdição unificada 

do Governo Central e comtempla regiões transfronteiriças e autónomas. A Grande 

Baía proporciona ao pagamento e transacções transfronteiriços um cenário de 

aplicação na vida real, possibilita a realização de estudos sobre as várias formas de 

internacionalização do Renminbi, e é o local ideal para o País desenvolver a moeda 

digital e promover a internacionalização do Renminbi.  

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. O desenvolvimento da moeda digital já é uma tendência mundial, então, de que 

planos dispõe o Governo para o efeito? Que medidas e estratégias tem o Governo 

para, em articulação com o regime específico e as vantagens da Grande Baía, 

promover o desenvolvimento da economia digital e das suas tecnologias nucleares? 

2. O Governo deve aproveitar a moeda digital do Banco Central como ponto de 

partida, para o uso experimental do Renminbi digital em Macau, onde se implementa 

o princípio de “Um país, dois sistemas”, por forma a permitir que Macau sirva de ponto-

piloto do DCEP (Digital Currency Electronic Payment) na Zona de Aprofundamento da 

Cooperação entre Guangdong e Macau, promovendo-se continuamente o 

desenvolvimento do sector financeiro moderno e da economia digital de Macau. Vai 

fazê-lo? 
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3. Segundo o Governo, vai-se ponderar sobre a introdução da moeda digital, mas 

é necessário ainda estudar a viabilidade da alteração legislativa para o efeito. Então, 

qual é o ponto de situação da avaliação dos trabalhos da alteração legislativa relativa 

à moeda digital? 

 

28 de Abril de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ip Sio Kai 

 

 


