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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Apoiar o comércio electrónico transfronteiriço e ajudar as empresas e lojas a 

encontrarem uma saída 

 

 Segundo as afirmações do Chefe do Executivo numa recente sessão plenária da 

Assembleia Legislativa, o objectivo do desenvolvimento das quatro indústrias 

emergentes é claro, e a inteligência artificial, juntamente com o metaverso, tornou-se 

a tendência de desenvolvimento do futuro; o metaverso passará a ser um segmento 

integrado das quatro indústrias emergentes, que impulsionará o desenvolvimento 

diversificado da economia de Macau, por isso, o Chefe do Executivo aguarda com 

expectativa a participação da população, em particular, dos jovens. Porém, tendo em 

conta que o conceito de metaverso é consideravelmente novo, a população pode não 

ser capaz, num curto prazo, de ficar a conhecer e compreender de forma aprofundada 

o assunto, o que resultou, naturalmente, em muitas discussões na sociedade.   

 O metaverso engloba uma vasta gama de conteúdos e categorias que podem ser 

aplicados a todos os aspectos da vida. Actualmente, a indústria mais florescente é a 

das “compras online e comércio electrónico” que, apesar do impacto da epidemia e 

da recessão económica, é a única que continua a crescer mesmo com o mercado em 

queda. A indústria das compras online e comércio electrónico que foi desenvolvida na 

China assume o papel de líder mundial, e foi graças a esta indústria que se criou um 
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novo cenário que levou ao desenvolvimento próspero de outras indústrias 

correlacionadas, à criação de um enorme segmento comercial e de um grande número 

de postos de trabalho. Portanto, para salvar a economia fraca, promover a 

recuperação económica e mesmo o desenvolvimento diversificado das indústrias, o 

Governo tem de seguir as tendências do desenvolvimento global e nacional, e 

prosseguir o desenvolvimento da “indústria do comércio electrónico transfronteiriço”. 

Para além de expandir o segmento de mercado e criar mais empregos, o mais 

importante é a abertura de uma nova saída, em prol das diversas empresas locais, 

incluindo as micro, pequenas, médias e grandes empresas, lojas e marcas. 

 Sob o impacto contínuo da epidemia, o ambiente empresarial de Macau não está 

favorável, e a redução dos visitantes levou a um declínio no volume de negócios. 

Muitas empresas, para conseguirem sobreviver, estão a explorar activamente mais 

saídas, e a indústria do comércio electrónico transfronteiriço está a ajudar as 

empresas locais a ultrapassarem estes tempos difíceis. Actualmente, muitas estão a 

colaborar e a empregar esforços na exploração e no funcionamento das suas próprias 

plataformas de comércio electrónico transfronteiriço. Tendo em conta que estamos 

ainda na fase inicial, vamos enfrentar enormes desafios, constrangimentos e 

obstáculos. Pelo exposto, o Governo deve apoiar o desenvolvimento das indústrias 

fundamentais existentes e das empresas físicas.  

Interpelo, então, as autoridades, sobre o seguinte:  

1. Na fase inicial, as autoridades devem considerar recorrer aos incentivos para 
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ajudar as indústrias a reduzirem os custos transfronteiriços, por exemplo, a 

atribuição de subsídios para fazer face aos custos, tais como taxas de 

declaração aduaneira, taxas de armazenagem e logística, taxas de plataforma 

de comércio electrónico e taxas de pagamento electrónico, de modo a aumentar 

a competitividade da indústria. Vão fazê-lo? 

2. As autoridades devem articular as várias actividades promocionais de Macau, 

para promover a plataforma de comércio electrónico transfronteiriço de Macau 

no mercado do Interior da China, concedendo benefícios para a participação em 

exposições, de modo a apoiar vigorosamente a indústria do comércio electrónico 

transfronteiriço, em prol do aumento da exposição de marcas locais no Interior 

da China e do impulsionamento da sua venda. Vão fazê-lo? 

3. No que respeita à formação de talentos para a referida indústria, de que planos 

e medidas dispõem as autoridades? Por exemplo, através do estabelecimento 

de mais fundos especializados e programas de formação, como é que vão 

encorajar mais jovens a integrarem esta indústria emergente?  

 

28 de Outubro de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lo Choi In 

 

 


