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INTERPELAÇÃO ORAL  

 

Desenvolvimento da locação financeira 

 

  No relatório das LAG para este ano, refere-se que vão ser promovidos, de forma 

pragmática, os trabalhos da diversificação adequada da economia. O sector financeiro 

moderno é uma componente das mais importantes, e o Governo vai desenvolvê-lo 

segundo as características do mercado local, em complemento com as regiões 

vizinhas. O desenvolvimento vai incidir sobre quatro áreas: obrigações, gestão de 

fortunas, finanças verdes e locação financeira. 

  No âmbito das actividades de locação financeira, em 2019 o Governo 

implementou o Regime jurídico das sociedades de locação financeira e o Regime de 

benefício fiscal para a locação financeira, mas, até ao momento, só há duas 

sociedades de locação financeira em Macau. 

  De facto, se se depender apenas das indústrias de Macau a locação financeira é 

difícil, assim como também é difícil maximizar as nossas vantagens de baixa 

tributação e de porto franco. Segundo afirmou o Secretário no ano passado, o Governo 

vai reforçar a comunicação e a cooperação com os serviços competentes e as 

empresas do Interior da China, para o melhor desenvolvimento desse sector. 

 Por isso, a sociedade espera que, após o aperfeiçoamento do enquadramento 

jurídico e a optimização do ambiente de negócios na área da locação financeira, o 

Governo atraia mais participantes qualificados para o mercado, a fim de reforçar a 
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competitividade de Macau no mercado da indústria de locação financeira. 

  Por outro lado, segundo o “Relatório sobre os Recursos Humanos das Empresas 

de Locação Financeira da China 2020”, divulgado pelo Interior da China, trata-se dum 

sector que exige um alto nível de especialização e requer um conjunto de talentos de 

alta qualidade, com habilidades múltiplas. O que significa que esta indústria está em 

reconversão, pautando-se pela interligação investimento/locação, pela conjugação 

indústria/finanças e pela capacitação tecnológica. 

  Por isso, Macau deve, tendo em conta as características do novo modelo de 

desenvolvimento da locação financeira, trabalhar melhor na formação e reserva de 

talentos. Diz-se que “é com talentos que se governa o mundo”. Assim, a sociedade 

espera que o Governo divulgue, quanto antes, o plano de reserva de quadros 

qualificados da área financeira e o respectivo projecto de implementação, com vista a 

formar uma equipa de talentos financeiros para Macau. 

  Face ao exposto, interpelo sobre o seguinte: 

  1. Nas LAG para este ano, o Governo afirma que vai continuar a desenvolver as 

políticas de locação financeira e as acções de divulgação sobre o ambiente de 

negócios, com vista a incentivar a criação de sociedades de locação financeira de 

qualidade. Quais foram os resultados? Quantas sociedades com capacidade estarão 

interessadas em estabelecer-se em Macau? 

  2. Aquando da promoção do desenvolvimento saudável da indústria de locação 

financeira, há também que assegurar os respectivos trabalhos de fiscalização. 

Recentemente, a China Banking and Insurance Regulatory Commission divulgou as 
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“Medidas de gestão das empresas de projectos de locação financeira”, para melhor 

regulamentar e promover o desenvolvimento estável e saudável das respectivas 

actividades. O Governo vai tomar estas Medidas como referência, e actualizar as 

instruções de gestão de risco para as actividades de locação financeira em Macau? 

  3. Com vista à adaptação ao novo desenvolvimento do sector da locação 

financeira, quando poderão ser divulgados o “Plano de formação e reserva de talentos 

na área financeira” e o respectivo programa de implementação, que se encontram em 

elaboração pelo Governo? Nestes últimos anos, o Governo tem envidado esforços 

com as regiões vizinhas na formação de profissionais para Macau. Quais foram os 

resultados? Quantos profissionais foram formados?  
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