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譯本

Tradução

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo

Deputado à Assembleia Legislativa, Leong Sun Iok

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e tendo em consideração os 

pareceres da sociedade anónima Macau Investimento e Desenvolvimento, vem a Direcção 

dos Serviços de Finanças apresentar a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. 

Deputado, Leong Sun Iok, de 19 de Novembro de 2021, enviada a coberto do ofício n.º 

173/E112/VII/GPAL/2021 da Assembleia Legislativa, de 2 de Dezembro de 2021, e 

recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 2 de Dezembro de 2021:

Quanto ao sector da indústria de grande saúde do Parque Científico e Industrial de 

Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau (adiante 

designado por “Parque”) , abrangem-se totalmente três projectos, entre os quais o projecto 

abrangente de cuidados de saúde de resort temático-Ruilian (Hengqin) Wellness Resort 

mencionado na interpelação. A construção destes três projectos já entrou na fase de 

conclusão e vistoria e após a entrada em funcionamento, serão combinados os mesmos 

com uma série de elementos existentes em Macau, nomeadamente, o turismo, os 

tratamentos médicos e cuidados de saúde de medicina tradicional chinesa (adiante 

designado por “MTC”)  e exposições, entre outros, bem como com as indústrias 

relacionadas, de modo a enriquecer continuamente a conotação da indústria de grande 

saúde de Macau e ajudar o desenvolvimento diversificado e adequado da economia local.

O projecto abrangente de cuidados de saúde de resort temático acima mencionado, 

para além de prestar serviços médicos e de cuidados de saúde à população envolvente, 

incluindo a de Macau, também pode proporcionar mais uma base de formação e estágio 

aos jovens médicos de MTC em Macau, ajudando a melhorar o nível profissional e ampliar 

a visão mercantilizada, de forma a transportar e reservar talentos profissionais de MTC 

para o desenvolvimento da indústria de grande saúde em Macau.

Tendo em vista a recorrência da epidemia em 2021, devem ser avaliadas 

cuidadosamente a abertura e o funcionamento do projecto abrangente de cuidados de saúde 

de resort temático, desde uma perspectiva do mercado e em consideração do impacto da 

epidemia, entre outros aspectos. No entanto, o investimento de 2,6 mil milhões de patacas 



澳 門 特 別 行 政 區 政 府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

財   政   局
Direcção dos Serviços de Finanças

2
財政局 – 格式六 (電子版本) / DSF-Modelo 6 (Versão Electrónica)                                                                                                                                                                                        版次 / Ver. 001  18/10/2021

譯本

Tradução

dado pelo Governo da RAE à Macau Investimento e Desenvolvimento. S.A. no próximo 

ano, não será usado para o investimento no desenvolvimento do Parque.

No âmbito da gestão das finanças públicas, os diversos Serviços Públicos têm 

aplicado, racionalmente, os recursos públicos, respeitando desde sempre o princípio da 

economia, eficiência e eficácia, bem como o princípio da publicidade e da transparência, 

consagrados nos artigos 12.º e 13.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), 

sendo, porventura, passíveis de responsabilidade criminal, civil e disciplinar que ao caso 

couber, quando violarem o disposto naquela lei.

Aos 15 de Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços

Iong Kong Leong


