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 RESPOSTA À INTERPELAÇÃO ESCRITA APRESENTADA PELO DEPUTADO À 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, LAM LON WAI   

 

 

 

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

resposta relativa à interpelação escrita do Sr. Deputado Lam Lon Wai, de 26 de Maio 

de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 555/E421/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa, de 1 de Junho de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, 

em 2 de Junho de 2022. 

O serviço de pagamentos e cobranças electrónicos pode facilitar a conciliação e a 

liquidação de fundos dos comerciantes, mas, tal como outros serviços financeiros, a 

fixação dos respectivos encargos constitui uma decisão comercial. No entanto, com a 

promoção do serviço de pagamento agregado, sob a sigla “Simple Pay” promovida pela 

AMCM, no âmbito de concorrência saudável do mercado, os respectivos encargos dos 

serviços foram reduzidos nos últimos anos. 

No primeiro trimestre do ano em curso, o número de transacções de pagamento móvel 

registou mais de 63 milhões, tendo-se tornado amplamente utilizado pelos residentes 

locais bem como o principal meio de recebimento de fundos para os comerciantes. A 

fim de aliviar a pressão operacional das PMEs sob a epidemia, a AMCM tem vindo a 

promover junto das instituições financeiras a implementação de medidas preferenciais 

para a taxa de cobrança do serviço de pagamento móvel “Simple Pay” das PMEs desde 

Outubro do ano passado, a fim de reduzir os custos operacionais das PMEs, sendo que 

tais medidas foram prorrogadas até a 30 de Setembro do ano corrente 

Com a transformação digital dos comerciantes e a contínua popularização dos cenários 

de uso de pagamentos móveis, a AMCM levará em conta os hábitos de pagamento dos 
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residentes e a evolução do mercado de pagamentos em geral, a fim de determinar e 

estudar oportunamente a necessidade de aceitar determinados cartões porta-moedas 

electrónicos nas máquinas “Simple Pay”. 
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