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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à  

Assembleia Legislativa, Si Ka Lon 
 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em 

consideração os pareceres do Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A., 

envio a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Si Ka Lon de 12 de 

Novembro de 2021, a coberto do ofício n.º 110/E73/VII/GPAL/2021 da 

Assembleia Legislativa de 18 de Novembro de 2021 e recebida pelo 

Gabinete do Chefe do Executivo no dia 18 de Novembro de 2021: 

A medicina tradicional chinesa é destaque na promoção do 

desenvolvimento diversificado da indústria de Macau. O Governo da RAEM 

implementa consistentemente objectivos de desenvolvimento da medicina 

chinesa, através da implementação do "Regime da qualificação e inscrição 

para o exercício de actividade dos profissionais de saúde ", da conclusão da 

legislação " Lei da actividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional 

chinesa e do registo de medicamentos tradicionais chineses", bem como da 

criação do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 

criando, assim, condições favoráveis para o desenvolvimento da indústria de 

medicina chinesa. Os Serviços de Saúde estão a criar o Departamento de 

Desenvolvimento dos Serviços de Medicina Tradicional Chinesa, tomando a 

iniciativa de se integrarem no desenvolvimento da medicina chinesa no país e 

na área da Grande Baía.  

Acresce que o Centro de Cooperação de Medicina Tradicional (Macau) 
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da Organização Mundial de Saúde tem realizado diversas actividades de 

intercâmbio internacional e os workshops de formação destinados a médicos 

de Medicina Tradicional Chinesa locais,  de modo a cultivar talentos da 

medicina chinesa de multinível e de alta qualidade, promovendo a aplicação 

da medicina chinesa no âmbito dos cuidados de saúde, aperfeiçoando 

constantemente o nível e qualidade dos serviços.  

Ao mesmo tempo, prossegue a colaboração e a prestação de apoio às 

actividades do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional 

Chinesa no âmbito da colaboração entre a província de Cantão (Guangdong) 

- Macau, promovendo o desenvolvimento da medicina chinesa. 

Os Serviços de Saúde em colaboração com o Hospital Provincial de 

Medicina Tradicional Chinesa de Guangdong, realizaram, ainda, o Curso de 

Prática Avançada de Medicina Clínica em Medicina Tradicional Chinesa (que 

passou a ser designado por Curso de Pós-graduação Medicina Tradicional 

Chinesa). A admissão para os 30 lugares foi anunciada e publicada em jornais 

no final de Março passado. Após os procedimentos de candidatura e 

avaliação, foram admitidas 21 pessoas que iniciaram as aulas na segunda 

quinzena de Setembro, no Hospital Provincial de Medicina Tradicional 

Chinesa de Cantão (Guangdong), que terão uma duração de 6 meses. 

A "Lei da actividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional 

chinesa e do registo de medicamentos tradicionais chineses " entrará em 

vigor no dia 1 de Janeiro do próximo ano, entretanto, os Serviços de Saúde e 
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a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça estão a formular os 

regulamentos administrativos complementares e directrizes relacionadas. 

O Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. respondeu que, o 

Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a 

Cooperação entre Guangdong-Macau (adiante designado por “Parque”) , 

sendo um suporte para o desenvolvimento da indústria de grande saúde 

promovido pelos investigação, desenvolvimento e produção de medicina 

tradicional chinesa (adiante designado por “MTC”), abrange três projectos de 

grande saúde que estão prestes a ser concluídos e previstos a ter condições 

operacionais no início do próximo ano. 

Os projectos de grande saúde acima mencionados serão integrados com 

elementos turísticos de diferentes perspectivas, como tratamentos médicos e 

cuidados de saúde, exposição da cultura de MTC, turismo de saúde, etc., 

visando criar um destino turístico de saúde com tema de MTC. Entre eles, o 

projecto abrangente de cuidados de saúde de resort temático com técnicas de 

MTC como o núcleo, cujos conteúdos englobam tratamentos médicos, 

cuidados de saúde, dieta nutricional e exercícios de MTC, pode fornecer aos 

clientes uma atmosfera e serviços saudáveis e de cuidados de saúde; o 

projecto do Museu Científico e Criativo de Medicina Tradicional Chinesa, 

sendo um pavilhão que permite a imersão na experiência da cultura de MTC, 

exibirá a essência cultural de MTC através de meios multimídia e efeitos 

visuais criativos, integrando a herança cultural, a educação científica popular 
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e o turismo de lazer em termos de MTC. Além disso, o projecto da rua 

cultural temática de medicina tradicional chinesa, enquanto um bloco 

correspondente de experiência sensorial completa de MTC, concentrar-se-á 

em introdução, incubação e cultivo das marcas de Macau, incluindo 

restaurantes característicos, inovações culturais e lojas de souvenirs especiais 

com elementos de MTC, de forma a proporcionar uma plataforma e um 

espaço de desenvolvimento para os comerciantes de Macau a explorarem o 

mercado da Grande Baía. 

Após a entrada em funcionamento dos projectos de grande saúde do 

Parque, serão combinados os mesmos com uma série de elementos existentes 

em Macau, nomeadamente, o turismo, os tratamentos médicos e cuidados de 

saúde de MTC e exposições, entre outros, bem como com as indústrias 

relacionadas com a saúde, de modo a ajudar o desenvolvimento da indústria 

do turismo de saúde de Macau. 
 
 
 

                                            O Director dos Serviços de Saúde, 
                                            Lo Iek Long 
                                            06/12/2021 

 

  
 


