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 RESPOSTA À INTERPELAÇÃO ESCRITA APRESENTADA PELA DEPUTADA À 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, WONG KIT CHENG 

 

 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, a AMCM apresenta a seguinte 

resposta relativa à interpelação escrita do Sra. Deputada Wong Kit Cheng, de 20 de 

Maio de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 548/E416/VII/GPAL/2022, da 

Assembleia Legislativa, de 31 de Maio de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo, em 1 de Junho de 2022. 

Na sequência de diversas negociações desenvolvidas, inicialmente, entre o Governo da 

RAEM e a parte de Guangdong, as partes concordaram, por um lado, com a solução da 

realização do capital e da participação, através da “Macau Investimento e 

Desenvolvimento, S.A.”, no Banco Comercial Internacional da Grande Baia de 

Guangdong-Hong Kong-Macau, mediante um modelo orientado para o mercado, e por 

outro, com a tentativa de designar, na qualidade de “accionista principal”, 

representantes para aderir ao órgão de administração deste banco, de modo a possibilitar 

a participação de Macau na tomada de decisões de natureza operacional. Actualmente, 

a parte de Guangdong toma a iniciativa de promover o projecto em análise, e bem assim, 

os trabalhos relacionados com a preparação e definição dos respectivos planos e a 

selecção de accionistas, entre outros. Para o efeito, o Governo da RAEM continuará a 

manter uma estreita colaboração e comunicação com a parte de Guangdong, no sentido 

de acompanhar a evolução do projecto.  

A ideia sobre o estabelecimento do Banco Comercial Internacional da Grande Baia de 

Guangdong-Hong Kong-Macau visa articular-se com a sugestão de “Estudar e explorar 

a viabilidade sobre o estabelecimento, no Projecto-piloto da Zona Franca de Guangdong, 

de um banco comercial internacional da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, 

para suportar o desenvolvimento da construção da Grande Baía”, formulada no quadro 

das “Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau”, consagrando assim a iniciativa de promover o 

desenvolvimento integrado das actividades financeiras das três jurisdições de 

Guangdong, Hong Kong e Macau. No âmbito deste projecto e mediante a interligação 
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entre as “três jurisdições”, bem como a articulação dos recursos e vantagens próprias 

das “três jurisdições”, o banco em questão desempenhará um papel relevante no que 

respeita à promoção do desenvolvimento das actividades transfronteiriças do sector 

financeiro moderno de Macau. 

Além disso, o Governo da RAEM tem vindo a utilizar, de forma prudente, os erários 

públicos, bem como a dispensar uma particular atenção em relação aos benefícios 

obtidos através da aplicação destes fundos públicos, tendo estabelecido o mecanismo 

de comunicação eficaz com a Assembleia Legislativa, de modo a ouvir, de forma atenta, 

as opiniões da Assembleia Legislativa e da comunidade em geral sobre a utilização das 

finanças públicas. 

 

Autoridade Monetária de Macau  
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