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INTERPELAÇÃO ORAL 

 

Diversificação adequada da economia 

 

A ideia da diversificação adequada da economia surgiu há vários anos e todos os 

governos se têm esforçado na sua promoção. No entanto, ainda não se alterou a 

monotonia da economia de Macau, e com os impactos repetidos da epidemia, os 

resultados são ainda mais evidentes. O primeiro relatório das LAG deste Governo 

refere que apesar do empenho dos anteriores governos no fomento da diversificação 

económica, não há resultados notórios, e no Relatório das LAG para 2021, refere-se 

que uma diversificação vertical, baseada no turismo e no jogo, não resolve a situação 

da predominância de uma indústria, tornando-se necessário encontrar e explorar 

novos rumos para concretizar a diversificação económica. 

A diversificação adequada da economia é a via indispensável para o 

desenvolvimento sustentável de Macau, mas é preciso fazer de acordo com a 

capacidade e, também, escolher o rumo certo. A economia de Macau é de pequena 

dimensão, os recursos de solos são limitados, há falta de recursos humanos, e a 

estrutura industrial é demasiado unitária, ora, isto enfraquece o espaço de 

desenvolvimento de outras indústrias, e os recursos humanos e técnicas inclinam-se 

excessivamente para uma única indústria, o que não favorece o desenvolvimento de 

novas indústrias. O presidente Xi Jinping, na cerimónia do 20.º Aniversário do Retorno 

de Macau à Pátria e da Tomada de Posse do Quinto Governo da RAEM, deixou claro 

que «há que ter em conta a realidade de Macau e, com base na demonstração 

científica, escolher bem os projectos relevantes e o rumo a seguir no desenvolvimento 
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da diversificação adequada da economia”. 

O anterior Governo definiu a medicina tradicional chinesa, as convenções e 

exposições, as actividades financeiras com características próprias e as indústrias 

culturais e criativas como rumo do desenvolvimento da diversificação adequada da 

economia, mas os resultados não foram satisfatórios. O actual Governo propôs 

desenvolver a indústria de cuidados gerais de saúde, com base na investigação, no 

desenvolvimento e produção de medicamentos tradicionais chineses, e as indústrias 

financeira moderna, de tecnologia de ponta, de convenções e exposições, de 

comércio, e de cultura e desporto, entre outras, e elaborou a proposta de “Regime 

jurídico de captação de quadros qualificados”, esperando, através da introdução de 

talentos, promover o desenvolvimento dessas indústrias. No entanto, ainda há espaço 

para discutir se o rumo do desenvolvimento da diversificação adequada da economia 

corresponde à realidade de Macau. 

Assim, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. O Governo reajustou o rumo da diversificação adequada da economia, 

reduzindo a dependência do turismo e do jogo. Isto pode contribuir para a 

concretização da diversificação, mas a sociedade continua a duvidar se 

Macau tem capacidade para alcançar bons resultados. Quais foram os 

factores e considerações que levaram o Governo a definir as referidas 

indústrias como prioritárias para o desenvolvimento da diversificação 

adequada da economia? 

2. A diversificação adequada da economia exige a escolha de rumos-chave e a 

selecção de um conjunto de grandes projectos, nos quais se devem 
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concentrar esforços para apoiar o seu progresso, rápida concretização, 

industrialização e rentabilidade. O Governo dispõe de algum plano importante 

para as indústrias emergentes? Qual é o ponto da situação? 

31 de Outubro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Lei Chan U 


