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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Prestar atenção ao desenvolvimento da inovação coordenada na Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau 

 

A construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau é uma importante 

estratégia nacional planeada, implementada e promovida pelo próprio Secretário-

Geral, Xi Jinping. A construção da Baía sob “um país, dois sistemas, três zonas 

aduaneiras, três moedas” é um exemplo sem precedentes no mundo. Mais de dois 

anos após a divulgação das “Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento 

da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, a Grande Baía tem acelerado a 

interligação do hardware e software, e a exploração dos novos mecanismos e novos 

caminhos para o desenvolvimento coordenado regional. 

A Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau tem, sem dúvida, grande potencial, 

é um grande espaço para o desenvolvimento, e será, com certeza, um motor para o 

desenvolvimento inovador do País. Embora as perspectivas de desenvolvimento 

sejam ilimitadas, o tema da inovação coordenada na construção, em particular, da 

Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, deve merecer a nossa atenção. 

Um dos elementos-chave da integração do mecanismo de inovação coordenada 

da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau é a necessidade de integrar os 

elementos da inovação. Alguns académicos assinalaram nos seus estudos que a 

inovação coordenada da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau irá enfrentar 

novos problemas: em primeiro lugar, a distribuição regional dos recursos inovadores 

é desequilibrada e o efeito de difusão da tecnologia não é significativo; em segundo 

lugar, os recursos inovadores investidos nas estruturas são semelhantes e o 

desperdício de recursos é grave; em terceiro lugar, a circulação dos elementos 
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inovadores será impedida, logo, o desempenho geral da inovação deve ser melhorado; 

em quarto lugar, o sistema e o mecanismo de cooperação inovadores na Grande Baía 

devem ser melhorados; e em quinto lugar, a rede de inovação coordenada de serviços 

científicos e tecnológicos ainda não está concluída. 

Segundo os referidos estudos, existe ainda um grande espaço para o 

desenvolvimento coordenado e inovador da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-

Macau, e Macau, enquanto um dos motores centrais, deve desempenhar um papel 

importante na promoção do futuro desenvolvimento da inovação e sinergia em toda a 

Grande Baía Guangdong-Hong Kong- Macau. 

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Quanto ao desenvolvimento coordenado e inovador da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau, que medidas vai o Governo adoptar para 

esse desenvolvimento com as outras cidades da Grande Baía? 

2. Quanto à promoção do fluxo de elementos inovadores na Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau, de que medidas dispõe o Governo para 

acelerar a livre circulação desses elementos, tais como talentos, capitais, 

informações, etc., nas cidades da Grande Baía? 

3. Que medidas vai o Governo adoptar para promover o desenvolvimento da 

inovação tecnológica de Macau, reforçar as vantagens da inovação 

tecnológica de Macau, e promover o desenvolvimento coordenado das redes 

tecnológicas no futuro da Grande Baía? 
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