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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Assuntos relacionados com o próximo rumo de desenvolvimento dos serviços 

“Easy Transfer” 

 

Com o objectivo de optimizar os serviços de transferência interbancária de fundos 

de pequenos valores, a Autoridade Monetária de Macau criou, em conjunto com 31 

bancos locais, o “Sistema de pagamento rápido”, e os bancos, através deste sistema, 

fornecem serviços “Easy Transfer”, serviços de transferência interbancária mais 

rápidos e convenientes de fundos de pequenos valores. Os referidos serviços têm 

enriquecido o sector financeiro moderno de Macau, em termos de diversificação e 

conveniência. 

Os serviços “Easy Transfer” foram lançados, a título experimental, em 6 de 

Dezembro de 2021, e entraram em funcionamento há cerca de um ano. Nesta fase, 

os bancos não vão cobrar taxa de serviços para o uso destes serviços “Easy Transfer” 

aos residentes e às empresas. Por seu turno, neste momento, os serviços de 

transferência interbancária, através de “Easy Transfer”, limitam-se apenas aos bancos 

participantes de Macau. Como vai ser o próximo rumo de desenvolvimento dos 

serviços “Easy Transfer” é algo que desperta a atenção da sociedade. 

 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. Qual é a situação de utilização dos serviços “Easy Transfer”, desde o seu 
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lançamento? Actualmente, não há cobrança de taxas para os serviços “Easy Transfer”. 

O Governo devia comunicar e negociar com o sector bancário, para determinar se, no 

futuro, vai haver, ou não, a cobrança respectiva e como é esta cobrança. Já o fez? 

 

2. A Zona de Cooperação Aprofundada já foi inaugurada há mais de um ano, e o 

desenvolvimento integrado entre Hengqin e Macau tem corrido bem, com um bom 

fluxo de pessoas, mercadorias e capitais, etc. O Governo deve estender os serviços 

“Easy Transfer” à referida zona, e até à Grande Baía. Vai fazê-lo? O Governo dispõe 

ainda de outros planos de desenvolvimento respectivos? 

 

14 de Novembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Chan U 


