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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado da 

Assembleia Legislativa, Zheng Anting 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, ouvido o parecer 

da área da economia e finanças, apresento a seguinte resposta à interpelação 

escrita apresentada pelo Senhor Deputado Zheng Anting, de 18 de Março de 

2022, enviada a coberto do ofício n.º 306/E231/VII/GPAL/2022 da 

Assembleia Legislativa, de 24 de Março de 2022, e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo em 25 de Março de 2022: 

O Projecto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada 

entre Guangdong e Macau em Hengqin, doravante designado por Projecto 

Geral, define claramente o posicionamento estratégico e os objectivos de 

desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada, incluindo a 

transformação numa nova plataforma para a promoção do desenvolvimento 

da diversificação adequada da economia de Macau. Com esta oportunidade, 

o Governo da Região Administrativa Especial de Macau, doravante designada 

por RAEM, tem vindo a aperfeiçoar, com empenho, os diplomas legais 

referentes ao desenvolvimento das indústrias de Macau, como por exemplo: 

quanto ao aspecto do desenvolvimento da indústria financeira moderna, os 

trabalhos de revisão do Regime jurídico do sistema financeiro e do Sistema 

de emissão monetária no território de Macau estão a ser promovidos de acordo 

com o plano legislativo do corrente ano, e tem-se articulado, plenamente, com 

a Assembleia Legislativa para a apreciação na especialidade do projecto da 

lei intitulada “Lei da fidúcia”, e já se iniciaram os trabalhos de elaboração da 
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Lei das Bolsas de Valores e dos correspondentes diplomas legais. Quanto ao 

aspecto da indústria científica e tecnológica, o Governo da RAEM encontra-

se actualmente a proceder à reorganização e ao planeamento sobre o rumo de 

desenvolvimento da indústria, impulsionando, simultaneamente, a revisão dos 

diplomas legais referentes ao Conselho da Ciência e Tecnologia. 

A fim de facilitar o estudo, o emprego, o empreendedorismo e a vida dos 

residentes de Macau na zona de cooperação aprofundada e criar um ambiente 

propício para se viver e trabalhar, tendencialmente semelhante ao de Macau, 

o Governo da RAEM está a proceder, de acordo com as exigências delineadas 

no Projecto Geral e com as situações concretas de Macau, à revisão e à 

reorganização dos diplomas legais vigentes nas diversas áreas da RAEM, e a 

abordar as questões, em conjunto, com os serviços congéneres do Interior da 

China sobre a articulação dos sistemas e dos mecanismos dos dois lados, e 

assim, pretendendo, através da revisão e aperfeiçoamento do regime jurídico 

e até da inovação do mesmo, proporcionar aos residentes de Macau um novo 

espaço de emprego e vida alargado. 

No que concerne à articulação dos sistemas e dos mecanismos em causa, 

é necessário que haja avanço nos assuntos que estão regulados pelas leis e 

pelas políticas vigentes do Interior da China, e em alinhamento com as 

exigências do Projecto Geral, o Interior da China está a impulsionar e propor, 

ordenadamente, uma lista de assuntos que necessitam da autorização do 

Estado ou o necessário ajustamento aos diplomas legais que lhes são 

aplicavéis. Assim, o Governo da RAEM irá continuar a manter contactos e 

comunicações estreitos com os serviços congéneres do Interior da China, de 
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modo a promover, de forma abrangente e sistemática, a integração do 

desenvolvimento entre Hengqin e Macau, reforçando a garantia do Estado de 

Direito da zona de cooperação aprofundada nas diversas vertentes, tais como: 

os assuntos sociais e a vida da população, o desenvolvimento da economia, a 

construção urbana, o trânsito e transporte, a supervisão do mercado, a 

facilitação da passagem fronteiriça e o ambiente de negócios. 

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 13 de Abril de 2022. 

 

 

O Director da DSAJ 

Liu Dexue 

 


