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INTERPELAÇÃO ORAL 

 

Aperfeiçoar a integração das indústrias de Guangdong e de Macau e promover 

o desenvolvimento das indústrias tradicionais 

 

A estrutura industrial monótona continua a ser um problema essencial que 

perturba o desenvolvimento a longo prazo de Macau. Com o impacto da epidemia, é 

mais difícil cumprir a missão da diversificação adequada da economia de Macau. Nos 

últimos anos, o Governo tem-se empenhado na promoção do desenvolvimento 

diversificado das indústrias, com incentivo ao reposicionamento das indústrias 

tradicionais, e lançou várias políticas para incentivar as empresas a melhorar 

constantemente as condições de exploração e produção, com vista à sua reconversão, 

valorização e desenvolvimento.    

 

As autoridades lançaram sucessivas medidas, como o Plano de bonificação para 

incentivar o desenvolvimento e a valorização empresarial e os incentivos fiscais no 

âmbito da política das indústrias tradicionais, para apoiar as empresas na alteração e 

modernização dos seus equipamentos, elevando a sua competitividade, e, entretanto, 

foram reforçados os investimentos para apoiar o agrupamento das indústrias 

tradicionais locais, por forma a aumentar a eficiência de produção e a qualidade dos 

produtos, promovendo a investigação, o desenvolvimento e a produção de novos 

produtos. No entanto, estas duas medidas têm as suas limitações, por exemplo, se 

um equipamento de produção foi adquirido com a bonificação de juros de 4%, o 

mesmo só pode ser utilizado em Macau, portanto, estas cláusulas restritivas reduzem 
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a vontade de investir.      

 

Está em curso a construção da Grande Baía e da Zona de cooperação 

aprofundada, e a divulgação das respectivas políticas concentra-se principalmente 

nas áreas relacionadas com a vida da população, sendo poucas as medidas e os 

detalhes de âmbito comercial, às quais o sector está bastante atento, porque quer 

ficar à frente dos outros e preparar os seus investimentos com antecedência. O sector 

comercial espera que as antigas e as novas políticas que venham a ser ajustadas 

abranjam a Grande Baía e a Zona de cooperação aprofundada e Macau e o Interior 

da China, concretizando-se o modelo de operação “loja à frente e fábrica atrás”.      

 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

 

1. Em articulação com as necessidades do futuro desenvolvimento, o Governo 

deve considerar alargar os destinatários e áreas de aplicação das referidas 

políticas, e conceder bonificações e incentivos fiscais às empresas que 

pretendem investir e desenvolver-se na Zona de cooperação aprofundada e 

na Grande Baía, para atrair as empresas locais e os investidores estrangeiros 

a investirem na instalação de fábricas e na alteração de equipamentos na 

Zona de cooperação e até nas cidades da Grande Baía, nomeadamente 

Zhuhai, Zhongshan, Jiangmen, com vista a criar um agrupamento de 

indústrias regionais. Vai fazê-lo?  

 

2. Quanto às informações sobre as políticas de benefício fiscal, a política de 
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“30% de valorização”, os documentos necessários para desalfandegamento e 

as respectivas regras e formalidades, etc., entendemos que a maioria só pode 

ser divulgada gradualmente após a liberalização da primeira e segunda linha, 

mas, com certeza, existem condições para a divulgação antecipada de 

algumas delas. O Governo deve então partilhar as respectivas informações, 

para que o sector comercial possa preparar-se com antecedência. Vai fazê-lo?  

 

3. Em Outubro, os deputados à Assembleia Legislativa visitaram a Universidade 

de Macau, várias instituições de investigação apresentaram os resultados da 

investigação científica, e alguns deles até conseguiram ser lançados no 

mercado, o que é entusiasmante. Os serviços competentes devem promover 

a combinação Indústria-Universidade-Investigação, e atrair mais 

investimentos, locais e estrangeiros, para promover a comercialização dos 

resultados da investigação científica das universidades de Macau. Como é 

que vão fazê-lo? Mais, algumas investigações satisfazem os requisitos 

exigidos para se desenvolverem em Hengquin, e certamente ali ficarão, mas 

há também alguns resultados que são adequados para se desenvolverem 

noutras regiões, como Zhongshan, Zhuhai, Jiangmen. Que políticas de apoio 

é que os serviços competentes da RAEM têm para o efeito?   

 

31 de Outubro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wang Sai Man  
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