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Tradução 

  

Resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada à Assembleia 

Legislativa, Lo Choi In 

 

Em cumprimento das instruções de Sua Excelência o Chefe do Executivo, é 

submetida a resposta à interpelação escrita, de 8 de Fevereiro de 2022, apresentada pela 

Sr.ª Deputada Lo Choi In, encaminhada através do ofício da Assembleia Legislativa n.º 

181/E137/VII/GPAL/2022, de 17 de Fevereiro de 2022, e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo em 18 de Fevereiro de 2022: 

O Governo da RAEM tem envidado esforços para ajudar as PME a agarrarem as 

actuais oportunidades de desenvolvimento do comércio electrónico, encorajando-as a 

explorarem o enorme mercado do Interior da China através do comércio electrónico 

transfronteiriço. Com o grande apoio e promoção do Governo da RAEM e das entidades 

competentes do Interior da China, o canal do comércio electrónico transfronteiriço entre 

Macau e o Interior da China entrou em funcionamento em 2017. 

Com vista a incentivar as PME de Macau a desenvolverem os negócios do 

comércio electrónico transfronteiriço, no passado, a Direcção dos Serviços de Economia 

e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) apoiou as associações comerciais no 

lançamento do serviço “one-stop” do comércio electrónico transfronteiriço”, 

proporcionando às PME de Macau serviços de apoio em todos os aspectos, tais como 

venda online, processamento de encomendas, logística de carga e recuperação de 

pagamento das mercadorias. Após um período de utilização, muitas empresas já 

dominaram gradualmente o modelo operacional do comércio electrónico 

transfronteiriço. Além disso, a DSEDT também ajudou muitas PME de Macau a 

instalarem-se em grandes plataformas de comércio electrónico do Interior da China, no 

sentido de promover as marcas de Macau e aproveitar as suas enormes vantagens no 
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tráfego na rede para aumentarem a sua visibilidade dessas marcas e a respectiva 

quantidade de vendas.  

Com o desenvolvimento diversificado do comércio electrónico no Interior da 

China, nos últimos anos, o “comércio electrónico com transmissão ao vivo” tem-se 

tornado num novo motor que lidera o desenvolvimento do sector do comércio 

electrónico, através das suas vantagens únicas, designadamente a diversão, imediatismo 

e interactividade. Por este motivo, através do apoio às associações do sector na criação 

de uma base para transmissão ao vivo e de um centro de serviços em Macau, a DSEDT 

proporciona às PME serviços one-stop no âmbito do comércio electrónico, 

nomeadamente planeamento do comércio electrónico com transmissão ao vivo, acções 

de formação interactivas, bolsas de contacto em matéria de transmissão ao vivo, logística 

e frete, etc., e ao mesmo tempo, contribui para a formação de pessoal local para a 

transmissão ao vivo. 

Na verdade, o comércio electrónico transfronteiriço envolve transporte logístico 

transfronteiriço, pelo que os procedimentos são relativamente complexos. No entanto, o 

Governo da RAEM continuará, através da cooperação regional, a esforçar-se 

activamente em lançar mais medidas de facilitação de passagem fronteiriça junto das 

entidades competentes do Interior da China, a fim de reduzir os custos logísticos e de 

tempo. Ao mesmo tempo, irá continuar a rever e optimizar as diversas medidas de apoio 

ao desenvolvimento do comércio electrónico transfronteiriço. 

O lançamento oficial do “Projecto geral de construção da zona de cooperação 

aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”, injecta, sem dúvida, um novo 

dinamismo no desenvolvimento a longo prazo do comércio electrónico transfronteiriço 

de Macau, proporcionando um novo espaço e criando novas oportunidades. No futuro, o 

Governo da RAEM irá ajudar activamente as empresas no aproveitamento das vantagens 

da política, utilizando o sistema inovador para permitirem que os produtos de Macau 
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entrem de forma mais fácil no mercado do Interior da China, a fim de promover ainda 

mais o desenvolvimento do comércio electrónico transfronteiriço e das PME de Macau, 

apoiando a diversificação adequada da economia de Macau. 

Aos 7 de Março de 2022. 

O Director dos Serviços 

 

 

Tai Kin Ip 

 

  


