
 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2020‐11‐06‐Lam Iok Fong (P) – LML‐APN  1 

INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Desenvolvimento da indústria da saúde 

 

O Relatório das Linhas de Acção Governativa para o corrente ano tem um 

capítulo especial destinado aos trabalhos de desenvolvimento da Ilha de Hengqin, a 

qual é definida como “um novo, conveniente e adequado espaço para a sua 

diversificação económica”, para o desenvolvimento diversificado da economia de 

Macau, e sublinha ainda a necessidade de se ajustar “a direcção e o modelo de 

desenvolvimento do Parque Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a 

Cooperação entre Guangdong-Macau, para desenvolver a indústria da saúde e 

impulsionar o «desenvolvimento no exterior» dos produtos e cultura da medicina 

chinesa.” Em Março do ano passado, na resposta a uma interpelação oral 

apresentada na Assembleia Legislativa, o Governo afirmou que o desenvolvimento 

da indústria da saúde ia concentrar-se na demonstração dos cuidados de saúde de 

preventivos, da cultura da medicina tradicional chinesa e do turismo de saúde no 

resort Ruilian Wellness, em Hengqin, no museu da Ciência e Tecnologia e 

Criatividade de Medicina Tradicional Chinesa, na rua cultural temática (nome 

provisório), na zona de cuidados de saúde temática1, e adiantou que esperava que 

alguns desses projectos pudessem entrar, quanto antes, em fase de operação 

experimental. De acordo com as notícias veiculadas nos meios de comunicação 

social no final de 2019, as autoridades afirmaram que iam apresentar, em 2020, 

                                            

1 https://www.exmoo.com/article/101451.html 
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alguns dos projectos acima referidos2, no entanto, já estamos no final de 2020 e 

ainda não há informações mais actualizadas, nem oficiais nem nos meios de 

comunicação social, sobre os referidos projectos. A indústria da saúde está 

directamente relacionada com a futura diversificação da indústria de Macau, por isso, 

espero que o Governo divulgue mais pormenores para conhecimento do público. 

 

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. A indústria da saúde é uma via importante para o desenvolvimento do Parque 

Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa e, em 2019, o Governo 

afirmou que o desenvolvimento da indústria da saúde ia concentrar-se na 

demonstração dos cuidados de saúde de preventivos, da cultura da medicina 

tradicional chinesa e do turismo de saúde no resort Ruilian Wellness, em 

Hengqin, no museu da Ciência e Tecnologia e Criatividade de Medicina 

Tradicional Chinesa, na rua cultural temática (nome provisório), na zona de 

cuidados de saúde temática3, e adiantou que esperava que alguns desses 

projectos pudessem entrar, quanto antes, em fase de operação experimental. 

Qual é o ponto de situação e em que fase se encontram os projectos 

referidos? Existe alguma calendarização? 

2. Perante a situação económica e a elevada taxa de desemprego, os projectos 

para a indústria da saúde vão conseguir disponibilizar mais postos de 

                                            

2 https://www.exmoo.com/article/129429.html 

3 https://www.exmoo.com/article/101451.html 
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trabalho e atenuar a subida da taxa de desemprego? Quais são as previsões 

do Governo, nomeadamente, quantos postos de trabalho poderão ser criados 

e quais os efeitos para a economia local? 

3. O projecto do turismo de saúde pode resultar num novo recurso turístico para 

Macau, e como o Governo também vai desenvolver roteiros turísticos 

Macau-Hengqin, creio que se poderá contribuir para o desenvolvimento e 

aprofundamento dos recursos turísticos de Macau. O Governo vai adicionar 

elementos turísticos de saúde nos roteiros Macau-Hengqin e nos roteiros 

turísticos locais? 

 

6 de Novembro de 2020 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam Iok Fong 


