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 Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Ho Ion Sang 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, o Instituto de 

Promoção de Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) apresenta a 

seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Ho Ion Sang, de 9 de 

Junho de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 614/E469/VII/GPAL/2022 da 

Assembleia Legislativa, de 17 de Junho de 2022, e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo em 7 de Julho de 2022: 

A implementação do “Projecto Geral de Construção da Zona de 

Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin” contribuirá 

para facilitar o fluxo de pessoas, de mercadorias, de capitais e demais elementos 

entre Macau e a Zona de Cooperação Aprofundada, e conjuntamente criar 

melhores condições à indústria local para a realização de convenções e 

exposições nos dois lados. Em particular, na implementação de políticas de 

facilitação de múltiplas entradas e saídas, aos trabalhadores e expositores 

envolvidos nas convenções e exposições transfronteiriças sob a organização 

conjunta da Zona de Cooperação Aprofundada e de Macau, inclusive aos 

visitantes e comerciantes locais e do exterior, como se refere no Projecto Geral. 

Por outro lado, os organismos competentes do Interior da China lançaram, nos 

últimos meses, a medida de "facilitação do processamento de documentos e 

trabalho para o pessoal de negócios", chegando a apoiar os participantes em 

convenções e exposições a realizar em Macau, nomeadamente o processamento 

prioritário de documentos e vistos para as suas entradas e saídas de Macau. 

 

Ao mesmo tempo, em Junho do corrente ano, foram lançadas as políticas 

preferenciais do imposto sobre o rendimento, com o objectivo de reduzir a carga 

fiscal efectiva das empresas e indivíduos elegíveis, sendo incluídas, no catálogo 



 

 

preferencial do imposto sobre o rendimento de pessoas colectivas, as indústrias 

de cultura, de convenções e exposições e de comércio, e acrescentada a 

respectiva classificação de ramos. 

A par disso, o IPIM já estabeleceu um mecanismo de comunicação 

profissional constante com os serviços públicos competentes da Zona de 

Cooperação Aprofundada, tendo organizado membros do sector de convenções 

e exposições para deslocarem-se a Zona de Cooperação Aprofundada por várias 

vezes, conhecendo os recintos de convenções e exposições e procedendo ao 

intercâmbio comercial, a fim de promover a indústria na melhor conectividade 

entre os recursos de recintos e as vantagens políticas de Macau e da Zona de 

Cooperação Aprofundada, realizando exposições temáticas de diferentes tipos, 

indústrias e escalas no modelo de cooperação transfronteiriça de "um evento, 

dois locais", com vista ao reforço de estoque, melhoria da qualidade e aumento 

das realizações por meio da cooperação regional. Ao passo de ajudar o sector a 

aproveitar as oportunidades da Zona de Cooperação Aprofundada para alargar 

o seu espaço de desenvolvimento, o IPIM apoia também o desenvolvimento 

conjunto de indústrias diversificadas entre Macau e a Zona de Cooperação 

Aprofundada, promovendo a cooperação bilateral no domínio comercial e de 

investimento. Como, por exemplo, se a epidemia for efectivamente aliviada, a 

“Primeira Exposição Internacional de Consumo de Alta Qualidade da China 

(Macau) e Fórum Mundial da Baía de Hengqin” poderá ser programada para 

Setembro do corrente ano em Macau e na Zona de Cooperação Aprofundada 

sob o modelo de "um evento, dois locais".  

A fim de promover o desenvolvimento a longo prazo da indústria de 

convenções e exposições de Macau e aprofundar a cooperação entre os 

operadores da indústria em Macau e Hengqin, o IPIM pretende ajustar 

adequadamente o regime de apoio financeiro para convenções e exposições de 

acordo com as disposições do regime de apoio financeiro público da Região 



 

 

Administrativa Especial de Macau, e tendo como referência às políticas de apoio 

financeiro das regiões vizinhas e às mudanças no ambiente de mercado, bem 

como estudar a combinação orgânica do mecanismo de apoio financeiro a 

convenções e exposições de Macau com as medidas de apoio da Zona de 

Cooperação Aprofundada, de modo a aproveitar os efeitos de sinergia e atrair 

mais eventos de convenções e exposições de diferentes temas para a realização 

nos dois lados, alargando conjuntamente a escala do mercado. 

 

Aos 21 de Julho de 2022. 

 

O Presidente Substituto do IPIM 

U U Sang 

 

   

 


