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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre o desenvolvimento sinérgico dos serviços de saúde da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau 

 

A Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau é a região que os residentes de 

Macau escolheriam prioritariamente para desenvolver-se, trabalhar e reformar-se no 

Interior da China. Segundo alguns dados, até finais de Agosto, só em Zhuhai, já tinham 

tratado do respectivo cartão de residência1  mais de 60 mil residentes de Macau, 

situação que demonstra bem o elevado entusiasmo dos residentes pela integração na 

Grande Baía. Com o aumento dos residentes de Macau na Grande Baía, estes terão 

diversas necessidades quotidianas, em relação às quais se afiguram necessários os 

serviços de saúde, enquanto componente integrante do dia-a-dia. Em especial, devido 

à expansão da Covid-19 à escala mundial e face aos riscos imprevisíveis em termos 

de saúde pública, há que encontrar uma forma para concretizar um desenvolvimento 

sinérgico dos serviços de saúde na Grande Baía, aumentando o respectivo nível, pois 

trata-se dum factor que vai afectar constantemente a vontade dos residentes de 

Macau em relação à integração na Grande Baía e à conveniência da sua vida nessa 

baía.  

Mais, quanto aos serviços de saúde de Guangdong, Hong Kong e Macau, cada 

                                            

1 16 de Setembro de 2020, mais de 60 mil residentes de Macau requereram o cartão de residência 

em Zhuhai, Macau Daily, Pág. A2.  
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região tem a sua própria excelência, e as três podem complementar-se entre elas. 

Houve já exemplos de cooperação entre essas três regiões na área da saúde, por 

exemplo, a criação do Hospital Shenzhen-Universidade de Hong Kong que, com a 

experiência e as técnicas de Hong Kong ao nível dos cuidados de saúde, presta 

serviços aos residentes locais e aos de Hong Kong que se encontram em Shenzhen, 

assumindo um papel importante no aumento da qualidade dos serviços de saúde da 

Grande Baía. Já quanto à cooperação entre o hospital público de Macau e a província 

de Guangdong, que é muita, abrange a contratação para Macau, sob o pressuposto 

da falta de quadros qualificados locais em determinadas áreas, de especialistas com 

abundante experiência quer na respectiva área de especialização quer em termos 

clínicos, assim como o estabelecimento de mecanismos para orientar as técnicas nas 

áreas da doação de órgãos e da cirurgia de diversas especialidades. Mais, os 

mecanismos conjuntos de prevenção e controlo da epidemia entre Guangdong-Hong 

Kong-Macau também surtiram efeitos durante os tempos da epidemia. Todos estes 

exemplos reflectem a cooperação activa entre as três regiões no âmbito da saúde e a 

respectiva base de cooperação.  

O que merece a nossa atenção é o facto de as Linhas Gerais do Planeamento 

para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau prever 

expressamente a necessidade de criar uma baía saudável, através da estreita 

cooperação no âmbito da saúde. Neste momento, Guangdong, Hong Kong e Macau 

já assinaram o Protocolo de Saúde da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e 

o Acordo-Quadro para a cooperação da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau 

nas áreas da higiene e saúde, nos quais se refere a promoção do desenvolvimento 
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sinérgico dos serviços de saúde da Grande Baía em várias dimensões, tais como 

quadros qualificados em medicina, cooperação dos parques industriais, serviços de 

saúde institucionalizados, cuidados de saúde para idosos, desenvolvimento das 

indústrias e mecanismos de cooperação. Trata-se de uma matéria que mereceu já a 

atenção do sector da saúde e dos residentes daquelas três regiões, no entanto, quanto 

à forma como se vai concretizar tudo isto, há que aguardar o lançamento e a 

divulgação de políticas e medidas mais concretas por parte dos governos das três 

regiões.  

 

Pelo exposto, interpelo as autoridades sobre o seguinte: 

1. De que medidas dispõe o Governo de Macau para a concretização do Acordo-

Quadro para a cooperação da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau nas áreas 

da higiene e da saúde? No que diz respeito aos quadros qualificados em medicina, 

cooperação dos parques industriais, serviços de saúde institucionalizados, cuidados 

de saúde para idosos, desenvolvimento das indústrias e mecanismos de cooperação, 

que projectos foram iniciados ou se planeia iniciar?  

2. Com vista a optimizar e facilitar o acesso dos residentes de Macau aos serviços 

de saúde no Interior da China, as autoridades adiantaram a criação dum posto de 

saúde em Hengqin. Qual é o ponto da situação? Vão tomar como referência este 

método, estudando a disponibilização de cuidados de saúde primários nas cidades da 

Grande Baía onde os residentes de Macau moram habitualmente?  

3. A província de Guangdong já implementou, com empenho, uma política que 
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permite a aquisição de seguros de saúde aos indivíduos de Hong Kong e Macau nas 

cidades que integram a Grande Baía. As autoridades vão proceder à devida 

articulação, ou seja, quanto às medidas que neste momento apenas subvencionam 

os residentes de Macau para a participação no seguro de saúde de Zhuhai, vão 

estendê-las às demais cidades que integram a Grande Baía?  

 

27 de Novembro de 2020 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM 

Wong Kit Cheng 


