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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado 

à Assembleia Legislativa Leong Sun Iok 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e após ter 

auscultado a opinião da Imprensa Oficial (I.O.), apresento a seguinte resposta à 

interpelação escrita do Senhor Deputado Leong Sun Iok, apresentada em 29 de 

Outubro de 2021, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 

066/E38/VII/GPAL/2021, de 5 de Novembro de 2021, e recebida pelo Gabinete 

do Chefe do Executivo a 8 de Novembro de 2021: 

Para promover a redução do uso de papel nas publicações do Governo, a I.O., 

propôs que, através de alteração legislativa, seja editado por meio electrónico o  

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, tendo aperfeiçoado 

o procedimento de envio de textos, por parte dos serviços públicos, para a 

respectiva publicação. A partir do próximo ano, os serviços públicos poderão, 

através de um novo sistema, inserir as informações necessárias para o efeito e 

assinar toda a documentação com o eSignCloud, dispensando a elaboração prévia 

de um texto e um ofício em suporte de papel. 

Para as publicações do Governo que ainda exigem a forma impressa, a I.O. 

lançou, sucessivamente, em 2020, a Plataforma Electrónica de Cotação e a 

Plataforma de Gestão de Impressão Gráfica, através das quais os serviços públicos 

podem apresentar directamente à I.O. pedidos de cotação ou de serviços gráficos, 

promovendo, deste modo, a electronização total do processo de impressão gráfica 

e, por conseguinte, a diminuição de circulação de documentos no seio dos serviços 

públicos. 

O Governo da RAEM está empenhado na implementação e finalização de 

uma série de trabalhos relativos à optimização contínua e gestão uniformizada dos 
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sistemas internos dos serviços públicos, tendo introduzido, de forma ordenada, 

quer no funcionamento interno do Governo, quer na Administração Pública um 

modelo de gestão electrónica. O “Sistema de gestão de documentos oficiais e de 

processos” ficou concluído de forma faseada, tendo, em 2020, concretizado a 

electronização na circulação de ofícios não sujeitos à apreciação superior entre os 

serviços públicos, e neste ano, centrou-se na implementação da electronização da 

gestão de todo o procedimento de circulação dos documentos nos serviços, para 

além de elevar a eficiência administrativa e minimizar a utilização de recursos, 

criou-se uma maior facilidade dando um passo na utilização inteligente dos 

documentos e dados. 

No futuro, o Governo da RAEM vai continuar a prosseguir os conceitos de 

protecção ambiental, reduzindo a emissão de carbono, facilitando a vida da 

população, e ainda aprofundar o desenvolvimento de Governação Electrónica, 

com vista a disponibilizar mais áreas com serviços electrónicos.  

 

23 de Novembro de 2021 

 

  O Director do SAFP 
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