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 RESPOSTA À INTERPELAÇÃO ESCRITA APRESENTADA PELA DEPUTADA À 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, LEI CHENG I 

 

 
Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, tendo em consideração os 

pareceres da Direcção dos Serviços de Finanças, a AMCM apresenta a seguinte resposta 

relativa à interpelação escrita da Sra. Deputada Lei Cheng I, de 27 de Maio de 2022, 

enviada a coberto do ofício n.º 567/E431/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa, 

de 2 de Junho de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 6 de Junho 

de 2022. 

 

Relativamente à primeira questão da interpelação, com o objectivo da integração no 

desenvolvimento nacional e do apoio na construção da Grande Baia Guangdong-Hong 

Kong-Macau, após várias negociações com Guangdong, o Governo da RAEM 

concordou, de forma preliminar, em participar no capital social do Banco Comercial 

Internacional da Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macau, através da Macau 

Investimento e Desenvolvimento, S.A., sob a forma de mercantilização, procurando a 

designação de representantes para desempenhar funções como membros do órgão de 

administração do banco em causa, na qualidade de “accionistas qualificados”, de modo 

a intervir nas decisões operacionais. Actualmente, o projecto supramencionado é 

promovido essencialmente por Guangdong, mantendo o Governo da RAEM estreita 

comunicação com Guangdong, com o intuito de acompanhar a situação mais 

actualizada, publicitando atempadamente a cooperação em causa. 

 

No tocante à segunda questão mencionada na interpelação, a Direcção dos Serviços de 

Finanças referiu que já foi criado, entre o Governo da RAEM e a Assembleia 

Legislativa, um mecanismo de comunicação que se tem revelado eficiente. Segundo 

esse mecanismo, o Governo da RAEM procede, a pedido da Comissão de 

Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, à interpretação e à 

apresentação das informações em relação aos assuntos relevantes no domínio das 

finanças públicas. Relativamente a políticas e medidas importantes, o Governo da 
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RAEM toma a iniciativa, quando necessário, de fazer a apresentação e os devidos 

esclarecimentos junto da Assembleia Legislativa e da sociedade civil. 
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