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INTERPELAÇÃO ORAL 

 

Lançar medidas de benefício para atrair investimentos 

 

Nos últimos anos, com o forte apoio do País, Macau tem vindo a integrar-se cada 

vez mais no desenvolvimento nacional, e o Plano Geral referente à Zona de 

Cooperação Aprofundada Guangdong-Macau em Hengqin vai conduzir essa 

integração à fase de cooperação aprofundada. Quanto à captação de investimentos, 

a Grande Baía e a Zona de cooperação aprofundada vão garantir plataformas e 

espaços para o desenvolvimento de Macau, colmatando as nossas insuficiências e 

criando uma base sólida para a diversificação económica. 

 

Macau tem vindo a reforçar a captação de investimentos nas cidades do Interior 

da China e, recentemente, realizou em Cantão, pela primeira vez, uma actividade 

deste género. Pode ver-se que o Governo tem actuado proactivamente para acelerar 

a instalação de empresas em Macau. Mais, o Governo adiantou, recentemente, que 

ia construir escritórios de classe A no futuro distrito financeiro, para atrair a instalação 

de empresas, em prol da diversificação económica e do empreendedorismo juvenil. 

Porém, o ambiente de investimento não tem melhorado, a oferta de escritórios é 

limitada, os de classe A são pouquíssimos, e os impostos e as rendas são mais 

elevados do que nas outras cidades da Grande Baía. Assim, Macau não tem a 

vantagem da concorrência. Actualmente, as cidades do Interior da China estão a 

promover medidas de benefício para reforçar a captação de investimentos e a 

concretização de projectos, aumentando a competitividade. Neste sentido, o Governo 
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deve continuar a melhorar o ambiente de investimento e ser inovador, para tirar 

proveito dos nossos recursos, a fim de criar um ambiente de negócios de qualidade, 

reforçando-se assim a confiança dos investidores e a diversificação económica. 

 

Assim, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. A captação de investimentos é um meio importante de promoção e 

dinamização do desenvolvimento de Macau. Nos últimos anos, porém, devido às 

alterações do ambiente de negócios do mercado local, e ao reforço da captação de 

investimentos no Interior da China e no mercado internacional, este trabalho está 

parado, o que afectou o crescimento económico. Face à concorrência, como é que o 

Governo vai rever as actuais políticas de atracção de investimento? Vai tomar por 

referência as políticas dos outros locais e reforçar a captação de investimentos em 

Macau? 

 

2. O Governo adiantou que ia leiloar terrenos para promover a captação de 

investimentos. Qual é o andamento do trabalho? Os 700 mil metros quadrados de 

terrenos recuperados pelo Governo e os aterros vão garantir suficientes recursos de 

solos. O Governo deve fazer bom uso destes recursos para promover a instalação de 

mais empresas de qualidade e de grande dimensão, para superar as dificuldades 

económicas causadas pela pandemia e acelerar a diversificação adequada da 

economia. Vai fazê-lo? 

 

3. Segundo o Governo, Macau tem atractividade, pois tem liberdade de 

informação e não pratica restrições cambiais. Porém, o desenvolvimento depende 
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também dum conjunto de outros factores, como empresas, recursos humanos, 

educação e habitação, dificilmente garantido por Macau sozinha, devido às suas 

limitações. A Zona de cooperação em Hengqin constitui uma saída e espaço de 

desenvolvimento, portanto, o Governo deve considerar reforçar os serviços urbanos, 

e transformar Macau e Hengqin num espaço de intercâmbio, para tirar proveito das 

vantagens dos dois locais, elevar a eficiência da afectação de recursos e criar novas 

forças motrizes de desenvolvimento. Vai fazê-lo? 

 

27 de Abril de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 


