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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Desenvolvimento da medicina tradicional chinesa 

A importância da medicina tradicional chinesa, enquanto parte integrante 

relevante da cultura tradicional chinesa, volta a destacar-se, neste ano, na prevenção, 

controlo e tratamento da epidemia, despertando elevada atenção ao nível quer 

nacional quer internacional. No ano passado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

incluiu, pela primeira vez, a medicina tradicional, oriunda da medicina tradicional 

chinesa, na Classificação Internacional de Doenças, iniciativa que contribuiu muito 

para a integração da medicina tradicional chinesa na medicina convencional.  

A indústria da medicina tradicional chinesa é um dos aspectos importantes para 

a diversificação da economia local, portanto, o Governo tem reforçado, nos últimos 

anos, os respectivos trabalhos, incluindo a instalação, em Macau, do Laboratório de 

Referência do Estado para Investigação de Qualidade em Medicina Chinesa, e a 

criação, em Hengqin, do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional 

Chinesa para a Cooperação entre Guangdong e Macau e, em Macau, do Centro de 

Cooperação de Medicina Tradicional da OMS, consolidando assim bases para a 

criação do sistema de gestão da medicina tradicional chinesa.  

Tal como afirmou o Secretário para a Economia e Finanças durante o debate das 

Linhas de Acção Governativa, no próximo ano, o Parque Científico e Industrial de 

Medicina Tradicional Chinesa terá boas oportunidades de desenvolvimento e, 

segundo as previsões, a Lei da inscrição de medicamentos tradicionais chineses 

poderá também ser aprovada, podendo assim as empresas farmacêuticas transformar 

os ingredientes das prescrições da medicina chinesa dos tempos antigos em 

medicamentos tradicionais chineses e proceder ao seu fabrico em Macau, enquanto 

os medicamentos tradicionais chineses inscritos em Macau terão condições para 
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entrarem na Grande Baía, que representa um mercado com uma população de 70 

milhões de pessoas. 

A fim de melhor desenvolver a indústria da medicina tradicional chinesa, é 

necessário que o Governo crie um serviço de supervisão, por forma a melhor fiscalizar 

e padronizar o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa e construa uma 

plataforma que permita a expansão da indústria para o exterior e a atracção de 

investimento para a indústria local, no sentido de apoiar a sucessão da cultura da 

medicina tradicional chinesa, e de todas partes alcançarem sucesso. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. O Governo afirmou que ia estudar a criação de um serviço responsável pelo 

desenvolvimento da medicina tradicional chinesa e de um serviço de supervisão. Esta 

criação vai conseguir acontecer ao mesmo tempo da aprovação da proposta de lei 

intitulada “Lei da actividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e 

da inscrição de medicamentos tradicionais chineses”? Segundo as previsões, qual 

será a dimensão desses serviços? 

2. Para que a indústria da medicina tradicional chinesa local consiga expandir-se 

para o exterior e atrair investimentos, o mercado tem de ter certa dimensão e 

regulamentação. Que medidas tem o Governo para apoiar esta indústria a atingir certa 

envergadura?  
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