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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Prestação de informações sobre os serviços da Grande Baía e facilitar o 

respectivo acesso aos cidadãos  

 

Promover a integração dos residentes de Macau no desenvolvimento da Grande 

Baía é uma tarefa importante do Governo, e o Chefe do Executivo salientou, nas 

Linhas de Acção Governativa e em várias ocasiões, a necessidade da nossa 

participação activa na construção da Grande Baía. Com a implementação sucessiva 

de políticas económicas e para o bem-estar da população, para o desenvolvimento de 

Macau e do País, a atenção dos cidadãos em relação ao desenvolvimento da Grande 

Baía é cada vez maior. Por isso, cada vez mais cidadãos querem informações sobre 

o desenvolvimento da Grande Baía, no sentido de poderem apresentar opiniões e 

sugestões sobre essa integração e usufruir de serviços mais convenientes e rápidos. 

No entanto, neste momento, a recepção de informações, a apresentação de opiniões 

e os serviços encontram-se relativamente dispersos, o que constitui uma 

inconveniência, não favorece o reforço dos conhecimentos dos cidadãos sobre a 

Grande Baía, aliás, nem sequer lhes permite aceder a conhecimentos atempados, o 

que, em certa medida, afecta o entusiasmo da participação na construção da Grande 

Baía. 

Sendo assim, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Tendo em conta que as vias de acesso às informações sobre a Grande Baía e de 

apresentação de opiniões sobre a implementação das políticas benéficas para 
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Macau se encontram relativamente dispersas, e tendo em conta que actualmente 

os cidadãos estão mais dispostos a receber e apresentar opiniões através da 

internet, com vista a melhorar a situação, o Governo deve ponderar sobre a criação 

de uma plataforma, ou seja, de uma rede integrada de informações sobre a Grande 

Baía. Vai fazê-lo? 

2. Com a implementação de várias políticas económicas e para o bem-estar da 

população, a procura de serviços vai aumentar, inevitavelmente, e as exigências 

quanto à conveniência da prestação de serviços também aumentará certamente. 

Para que a população possa mais facilmente usufruir dos serviços respectivos, o 

Governo deve pensar em criar um centro de serviços para os assuntos da Grande 

Baía, a fim de prestar serviços, tais como, consultadoria e apoio no tratamento de 

formalidades, entre outros. Vai fazê-lo? 

20 de Novembro de 2020 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok  

 

 


