
 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐03‐03‐Si Ka Lon (P)‐AV‐APN  1 

INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Classificação da indústria tecnológica e certificação das empresas 

tecnológicas de Macau 

 

Segundo o Relatório das LAG para 2022, o desenvolvimento da inovação 

tecnológica é uma das prioridades das linhas de acção governativa para o corrente 

ano. Nesse relatório refere-se o melhoramento do ambiente para o desenvolvimento 

da inovação tecnológica, que abrange o melhoramento do planeamento global, o 

reforço do apoio a montante e a jusante em todos os aspectos, e a introdução e o 

apoio às empresas tecnológicas de alta qualidade, entre outros, a fim de promover, 

de forma eficaz, o desenvolvimento da inovação tecnológica em Macau. 

Recentemente, apresentei uma interpelação escrita sobre o desenvolvimento da 

alta tecnologia em Macau, para saber dos resultados alcançados na transformação 

dos resultados da investigação científica, do andamento da racionalização dos 

recursos tecnológicos, da situação da partilha transfronteiriça de dados e da formação 

de talentos. 

Na resposta, o Governo refere que já há 20 casos de transformação de resultados, 

29 aguardam transformação e 17 dizem respeito a resultados no âmbito da inovação 

tecnológica; quanto à partilha transfronteiriça de dados, há que aguardar pela 

optimização dos regimes jurídicos para se poder avançar com o respectivo estudo; e 

quanto ao desenvolvimento dos quadros qualificados, vai ser implementado um novo 

regime de importação de talentos, para que estes possam desempenhar o papel de 

instrutores na formação de talentos locais. 

Com o desenvolvimento tecnológico, as especialidades e as actividades 

profissionais já estão mais bem demarcadas, o desenvolvimento em todas as áreas 

já atingiu uma certa envergadura, e existe uma distinção relativamente grande entre 

as áreas profissionais, assim, Macau deve desenvolver melhor as novas tecnologias, 

e para atingir este objectivo, é preciso clarificar ainda mais a demarcação entre estas, 
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para fazer face às necessidades futuras de desenvolvimento tecnológico. 

Por outro lado, o Governo referiu que é necessário prestar mais apoio ao 

desenvolvimento sustentável das empresas tecnológicas de Macau, incentivar as 

empresas a expandirem os seus negócios e a escala da investigação, e referiu ainda 

que vai estudar sobre a certificação oficial das empresas tecnológicas de alta 

qualidade, a fim de se prestar apoio mais adequado às empresas certificadas. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Com o apoio do Governo à alta tecnologia, a indústria tecnológica está a 

desenvolver-se de forma satisfatória, e atendendo à independência de cada 

especialidade e actividade profissional, como, por exemplo, a inteligência artificial, a 

exploração de software, os megadados, a cibersegurança, os circuitos integrados, etc., 

a sua natureza e o seu conteúdo têm níveis diferentes. Neste sentido, o Governo deve 

tomar a iniciativa de proceder a uma classificação detalhada da indústria tecnológica 

de Macau, para que as empresas possam ficar a saber claramente a que tipo de ramo 

pertencem, e para que essa classificação possa ainda servir de referência para o 

desenvolvimento das empresas e a formação de pessoal na área tecnológica. Por 

conseguinte, para melhor responder às necessidades do futuro desenvolvimento 

tecnológico, quando é que o Governo vai proceder à classificação detalhada de toda 

a indústria tecnológica? 

2. O Governo afirmou que ia proceder à certificação oficial das empresas 

tecnológicas de alta qualidade, com vista a prestar apoio mais adequado às empresas 

certificadas. Então, quando é que se prevê o lançamento dessa medida de certificação 

oficial? Em que aspectos é que vai incidir essa certificação? O Governo vai dar 

preferência às empresas certificadas na aquisição de bens e serviços? 
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