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INTERPELAÇÃO ORAL 

 

Promover o desenvolvimento da cadeia 

da indústria de ouro e jóias de Macau 

 

No Relatório das LAG para 2023, o Governo da RAEM destacou o seguinte: 

desenvolver as actividades da indústria transformadora da transacção de diamantes 

e pedras preciosas, contribuindo para a formação gradual da cadeia industrial de jóias; 

e o Projecto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre 

Guangdong e Macau em Hengqin refere o seguinte: “Será dado apoio ao 

desenvolvimento do processamento de diamantes brutos e criado o mercado de 

transacções de diamantes brutos e de pedras preciosas a nível mundial”. O 

desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau não só dá um novo 

significado ao desenvolvimento da indústria de diamantes e pedras preciosas, como 

também adiciona um novo dinamismo ao desenvolvimento de novas indústrias que 

promovam a diversificação adequada da economia de Macau.  

 

Para além dos diamantes e pedras preciosas, o sector de venda a retalho de ouro 

e de jóias em ouro é um dos tradicionais de Macau, por isso, são indissociáveis. No 

entanto, as funções da indústria de diamantes e pedras preciosas e da indústria de 

ouro de Macau ainda não foram maximizadas, e o espaço entre as indústrias a 

montante e a jusante ainda não está totalmente aberto para formar uma cadeia 

industrial completa. Uma cadeia industrial completa não deve ser apenas um “centro 

de transacções”, pois deve incluir “design” “pesquisa e desenvolvimento”, fabrico e 
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transformação, exposição, venda por grosso, etc. Como aproveitar plenamente as 

orientações políticas e os recursos das duas regiões para formar uma cadeia industrial 

completa e um ecossistema industrial saudável e sustentável é o ponto fulcral para o 

futuro desenvolvimento da cadeia da indústria de jóias. O sector tem vindo a 

manifestar as seguintes opiniões:  

 

1. Macau não dispõe de uma completa cadeia industrial de ouro e jóias, que 

impulsione a reconversão da indústria manufactureira de Macau rumo ao alto 

segmento e ao elevado valor acrescentado. Há que abrir o espaço entre as indústrias 

a montante e a jusante; planear, de forma longitudinal e integrada, a construção da 

indústria de ouro e jóias; aumentar o valor acrescentado da indústria de produtos; 

desenvolver as transacções, o corte, o polimento, o “design” de jóias e bijutaria, e o 

sector de processamento de diamantes em bruto; desenvolver a refinaria de ouro em 

conformidade com a lei, e as actividades das instituições de inspecção de jóias em 

ouro e da venda a retalho, etc., para então formar uma cadeia industrial completa com 

funções de transacção de matérias-primas a montante e de venda de “design” de 

processamento de produtos acabados. 

 

2. Há que reforçar a cooperação com a Zona de Cooperação Aprofundada ou 

com a Zona Industrial Transfronteiriça de Zhuhai-Macau (Parque de Zhuhai) e o 

desenvolvimento regional do mercado de ouro e diamantes; e estabelecer uma ligação 

entre os mercados locais e do Interior da China e a comunicação com as empresas 

do Interior da China, formando gradualmente um agrupamento sectorial de joalharia.  
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3. Há que aprofundar o diálogo com os produtores e consumidores mundiais de 

matérias-primas de joalharia; introduzir fóruns sectoriais de nível mundial e aumentar 

a influência do sector de joalharia local de Macau.  

Face ao exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Quanto ao desenvolvimento das actividades da indústria transformadora da 

transacção de diamantes e pedras preciosas, que contribuiu para a formação gradual 

da cadeia industrial de jóias, de que políticas concretas dispõe o Governo para o efeito? 

Como é que o sector deve colaborar, especialmente quando a modernização e o 

desenvolvimento da indústria de ouro e jóias de Macau implicam utilização de terrenos, 

protecção ambiental, licenciamento, passagem fronteiriça, operações, etc.? 

2. O sector em causa espera, desde sempre, pela criação de uma instituição local 

para a avaliação de diamantes, pedras preciosas e ouro, assim, de que medidas de 

apoio dispõe o Governo para o efeito?  

3. Para aumentar ainda mais a influência do sector de diamantes, pedras 

preciosas e ouro de Macau, o Governo deve ajudar a introduzir activamente fóruns 

sectoriais de nível mundial, exposições de grande envergadura, etc., para mostrar as 

vantagens e a competitividade do sector de joalharia de Macau. Vai fazê-lo?  

29 de Dezembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ip Sio Kai 


