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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Desenvolvimento do projecto de medicina tradicional chinesa e da 

respectiva sensibilização em Macau 

 

A medicina tradicional chinesa é a indústria prioritária para a diversificação 

adequada da economia de Macau e um dos suportes importantes para a 

integração no desenvolvimento nacional, assim, o Governo da RAEM deve 

proceder bem ao respectivo planeamento. 

Neste sentido, solicitei várias vezes ao Governo esclarecimentos sobre a 

situação de desenvolvimento e sensibilização da medicina tradicional chinesa. 

Quanto aos cuidados gerais de saúde, fiquei a saber que, para promover as 

tecnologias indústria-universidade-investigação, e a transformação e aplicação 

de produtos, serão realizados no Parque Científico e Industrial de Medicina 

Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau três 

projectos, incluindo: um hotel temático de lazer virado para o tratamento 

médico e os cuidados de saúde, o projecto do Museu de Tecnologia e 

Criatividade de Medicina Tradicional Chinesa e o projecto da rua cultural 

temática de medicina tradicional chinesa. A construção dos referidos projectos 

foi concluída no ano passado, mas, devido à epidemia, ainda não se sabe 

quando é que os mesmos vão entrar em funcionamento. 
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Além disso, no que diz respeito à sensibilização da medicina tradicional 

chinesa, embora os manuais de “cultura geral” e de “história” publicados pelo 

Governo contenham os respectivos conteúdos pedagógicos, a sociedade 

espera que o Governo reforce o conteúdo educativo. Por exemplo, organizar 

cursos sobre a medicina tradicional chinesa, em conjugação com o ensino 

técnico-profissional de Macau, para dar mais conhecimentos aos alunos do 

ensino secundário e contribuir para o seu planeamento de vida, bem como 

promover a herança cultural e a formação de talentos na área da medicina 

tradicional chinesa, cultivando a autoconfiança cultural dos alunos. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Sob o impacto da epidemia, o hotel temático de lazer virado para o 

tratamento médico e os cuidados de saúde, o projecto do Museu de 

Tecnologia e Criatividade de Medicina Tradicional Chinesa e o projecto 

da rua cultural temática de medicina tradicional chinesa entraram na 

fase de conclusão no ano passado, e a sua entrada em funcionamento 

está prevista para o início deste ano. Qual é o ponto de situação destes 

projectos? Quantas marcas de Macau vão ser introduzidas para apoiar 

as pequenas e médias empresas locais e promover a recuperação 

turística em Macau, através do desenvolvimento da medicina 

tradicional chinesa? 

2. Segundo as opiniões da sociedade, o Governo pode apoiar as escolas 

técnico-profissionais de Macau na organização de cursos de medicina 
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tradicional chinesa, para que os alunos do ensino secundário possam, 

antecipadamente, adquirir os respectivos conhecimentos e planear 

bem a sua vida, e seja promovida a formação de talentos locais na área 

em causa. Qual é a posição do Governo em relação a este aspecto? 

 

 18 de Fevereiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 


