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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Desenvolvimento da indústria de medicina tradicional chinesa 

 

Haver empenho no desenvolvimento da indústria de medicina tradicional chinesa, 

fazendo com que esta se torne um dos pontos de crescimento económico de Macau, 

contribuirá para a diversificação económica, ajudando o Governo a estabilizar as 

receitas fiscais e a aumentar as oportunidades de emprego. 

A indústria de medicina tradicional chinesa de Macau enfrenta oportunidades 

históricas de desenvolvimento e desafios. O Governo da RAEM investiu avultados 

recursos financeiros na construção da indústria de medicina tradicional chinesa em 

Hengqin e afirmou também que ia ponderar, seriamente, o reforço da formação de 

empresas e dos respectivos equipamentos complementares, com vista à promoção 

do desenvolvimento da referida indústria. Actualmente, já há grandes empresas 

farmacêuticas do Interior da China e do exterior em larga escala, e Macau está a 

enfrentar os desafios da falta de talentos e de recursos farmacêuticos. Para promover 

a medicina tradicional chinesa no mercado internacional, Macau ainda tem os seus 

próprios obstáculos. 

Perante o mercado internacional de medicamentos altamente competitivo, a 

sociedade continua a questionar-se se o Parque Científico e Industrial de Medicina 

Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau pode desempenhar 

plenamente as suas vantagens de plataforma bilateral e promover o desenvolvimento 

da diversificação adequada da economia de Macau, no sentido de alcançar os 

resultados previstos. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. Segundo o Governo, os Serviços de Saúde estão a estudar, em conjunto com 
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o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa, planos de 

desenvolvimento sustentável, nomeadamente, a formação e o estágio de 

médicos de medicina tradicional chinesa. Qual é o ponto de situação desses 

estudos? Existe alguma calendarização? 

2. Após a aprovação da proposta de lei intitulada “Lei da actividade 

farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e da inscrição de 

medicamentos tradicionais chineses”, o regime de regulação e controlo da 

medicina tradicional chinesa de Macau será mais aperfeiçoado e científico. 

Além disso, o Governo da RAEM tem envidado grandes esforços na 

promoção da indústria de medicina tradicional chinesa, acreditando-se que, 

no futuro, muitas empresas de medicina tradicional chinesa do Interior da 

China optarão pela introdução de produtos no mercado de Macau. De um 

modo geral, o registo da medicina tradicional chinesa em Macau pelas firmas 

farmacêuticas do exterior é efectuado por agentes locais. Com vista a 

incentivar as empresas de Macau a desenvolverem actividades comerciais 

de agenciamento de medicina tradicional chinesa e a contribuírem para o 

desenvolvimento da medicina tradicional chinesa, bem como a criarem mais 

postos de trabalho em Macau, vão as autoridades ponderar a implementação 

de medidas e políticas depois da aprovação da referida proposta de lei? 

 

11 de Fevereiro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 

 


