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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Desenvolvimento da indústria da medicina tradicional chinesa em 

Macau 

 

Segundo o relatório das Linhas de Acção Governativa do Governo da 

RAEM para este ano, vai promover-se, o mais cedo possível, a elaboração do 

plano específico da comercialização dos medicamentos, alimentos e 

suplementos alimentares de medicina tradicional chinesa (MTC) produzidos na 

Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau, para que após 

a aprovação e o registo em Macau, estes produtos possam entrar com mais 

facilidade no mercado da Grande Baía com os símbolos de “Fabricado sob a 

supervisão de Macau”, “Feito sob a supervisão de Macau” e “Concebido em 

Macau”, procurando, através de múltiplas formas e medidas, impulsionar o 

aceleramento do desenvolvimento da indústria da medicina tradicional chinesa 

em Macau. A sociedade está atenta e espera que o respectivo estudo possa 

ser acelerado, com vista ao rápido lançamento das medidas correspondentes. 

Além disso, Macau possui as vantagens dos dois laboratórios de 

referência do Estado para a Medicina Tradicional Chinesa, podendo, através 

do reforço da cooperação, acelerar a criação de medicamentos inovadores, 

lançar medicamentos com o mesmo nome e fórmula, registar as preparações 

farmacêuticas, criar novos medicamentos melhores, etc., com vista a promover 

em Macau o desenvolvimento da indústria-universidade-investigação. 
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Ademais, após cerca de três anos de desenvolvimento, registaram-se no 

Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a 

Cooperação entre Guangdong-Macau 52 empresas de Macau e instalaram-se 

em Macau 32 empresas das áreas da medicina tradicional chinesa, 

suplementos, equipamentos e serviços médicos, biomedicina e serviços 

tecnológicos. A sociedade está atenta à forma de conjugação com o "Projecto 

Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong 

e Macau em Hengqin", no sentido de, tendo Macau como centro, se criar uma 

plataforma de integração da indústria-universidade-investigação, e ajudar 

Macau a criar, na Ilha de Hengqin, linhas de produção de medicina tradicional 

chinesa de primeira classe do Interior da China. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Segundo o Governo da RAEM, no âmbito do desenvolvimento da 

medicina tradicional chinesa, vão ser criados e utilizados, o mais 

rapidamente possível, os símbolos de “Fabricado sob a supervisão de 

Macau”, “Feito sob a supervisão de Macau” e “Concebido em Macau”, 

para facilitar a expansão para o exterior das empresas de Macau. Qual 

é o ponto de situação do estudo sobre este plano? Quando é que vai 

haver uma calendarização? 

2. No que diz respeito à aceleração da indústria-universidade-

investigação, o Governo lançou a “Plataforma online de bolsas de 

Contacto da Indústria-Universidade-Investigação” e o “Programa de 

Apoio Financeiro para Combinar Indústria-Universidade-Investigação 

com Empresas”, para que o sector industrial e o sector universitário se 
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integrem e acelerem o respectivo desenvolvimento. No que diz 

respeito à indústria da medicina tradicional chinesa, quantas parcerias 

foram bem-sucedidas através da plataforma? Há que reforçar a 

capacidade de investigação e desenvolvimento para a inovação no 

âmbito da medicina tradicional chinesa, promovendo a integração da 

indústria-universidade-investigação em Macau, a fim de Macau 

desempenhar melhor o seu papel como “pequena região com uma 

grande plataforma”. Como é que isto vai ser feito?  

3. Sendo a medicina tradicional chinesa uma das indústrias prioritárias 

para o desenvolvimento da diversificação industrial de Macau, o 

Governo da RAEM deve implementar políticas para promover os 

resultados dos estudos científicos e incentivar as empresas a 

escolherem a zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e 

Macau na Ilha de Hengqin para se transformarem, produzirem, 

apreciarem e registarem em Macau. Vai fazê-lo? Além disso, qual é o 

plano da indústria da medicina tradicional chinesa para a criação de 

linhas de produção na referida zona de cooperação aprofundada? 

 

 1 de Abril de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 


