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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Desenvolvimento da indústria da medicina tradicional chinesa em Macau 

                                            

A indústria da medicina tradicional chinesa faz parte das indústrias emergentes 

que, nos últimos anos, Macau se tem empenhado em desenvolver, com todos os 

esforços. O desenvolvimento desta indústria contribui para a concretização da 

diversificação económica, para a estabilização das receitas financeiras e fiscais do 

Governo e para o aumento das oportunidades de emprego. Algumas empresas de 

medicina tradicional chinesa de Macau já entraram no Parque Científico e Industrial 

de Medicina Tradicional Chinesa em Hengqin e obtiveram alguns benefícios 

económicos, mas durante o seu processo de desenvolvimento, depararam-se com 

muitos problemas que têm de ser resolvidos urgentemente.       

O “Projecto Geral de Construção da Zona de Cooperação entre Guangdong e 

Macau na Ilha de Hengqin” propõe o desenvolvimento das indústrias de marca de 

Macau, como a indústria da medicina tradicional chinesa. No entanto, desde a 

inauguração, no final de 2018, da zona incubadora do Parque Científico e Industrial 

de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau” 

em Hengqin até Novembro deste ano, havia 216 empresas registadas, das quais 52 

são empresas de Macau criadas através da plataforma do referido Parque, 

representando apenas 24% das empresas registadas. O Governo já investiu muito 

dinheiro em Hengqin para desenvolver a indústria da medicina tradicional chinesa, e 

revelou que ia pensar, com seriedade, sobre a forma de reforçar a criação de 
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empresas e as medidas complementares, para promover o desenvolvimento da 

indústria da medicina tradicional. Porém, as empresas de medicina internacionais e 

do Interior da China são já de enorme dimensão, e a percentagem das empresas de 

medicina tradicional chinesa de Macau no Parque Industrial de Hengqin é ainda baixa, 

portanto, a promoção da medicina tradicional chinesa rumo ao mercado internacional 

continua a ser difícil.    

Perante a forte concorrência no mercado internacional da medicina, no seio da 

sociedade ainda existem várias dúvidas, por exemplo, se as empresas de Macau no 

Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa conseguem combinar, 

plenamente, as vantagens industriais do Interior da China com as vantagens de 

Macau enquanto plataforma internacional, por forma a impulsionar o 

desenvolvimento da diversificação adequada das indústrias e da economia de Macau, 

e se isto vai surtir os efeitos pretendidos.                         

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte:                        

1. Como é que as autoridades vão reforçar ainda mais o posicionamento e o 

objectivo do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa, 

isto é, desenvolver a “marca de Macau”? 

2. As autoridades afirmaram que tinham contratado, logo no início do 

planeamento do referido Parque, uma empresa terceira de consultoria para 

proceder às estimativas económicas, com vista a avaliar o investimento e a 

produção. No entanto, é igualmente importante o conhecimento profissional 

da Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. e do pessoal de direcção 
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desta empresa responsável pela gestão do referido Parque Científico e 

Industrial. Assim, como é que as autoridades conseguem garantir o seu 

profissionalismo? 

3. Segundo as autoridades, no respeitante aos talentos, com vista à articulação 

com a entrada em vigor da Lei da actividade farmacêutica no âmbito da 

medicina tradicional chinesa e do registo de medicamentos tradicionais 

chineses, o Parque Científico e Industrial vai negociar com os serviços 

competentes sobre o reforço das acções de formação na área da medicina 

tradicional chinesa. Assim sendo, de que planos concretos dispõem as 

autoridades para encorajar os jovens de Macau a participar nas referidas 

acções de formação?             

 

31 de Dezembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 

 


