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Tradução 

 
Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à Assembleia 

Legislativa, Chan Iek Lap 

Em cumprimento das instruções de Sua Excelência o Chefe do Executivo, tendo em 

consideração os pareceres da Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e 

Desenvolvimento Regional (DSEPDR) e do Fundo para o Desenvolvimento das 

Ciências e da Tecnologia (FDCT), relativamente à interpelação escrita do Sr. Deputado 

Chan Iek Lap, de 18 de Janeiro de 2022, encaminhada através do ofício da Assembleia 

Legislativa n.º 101/E78/VII/GPAL/2022, de 24 de Janeiro de 2022, e recebida pelo 

Gabinete do Chefe do Executivo em 25 de Janeiro de 2022, cumpre-nos responder o 

seguinte: 

Em relação à questão do desenvolvimento concertado e inovador da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau, a DSEPDR exprimiu que na Á rea da Grande Baía os 

governos, as instituições de ensino superior, os institutos de investigação, as empresas e 

as agências de serviços intermediários desempenham o papel de sujeito da inovação 

tecnológica, formando-se gradualmente, através do reforço da cooperação e partilha e da 

concertação mútua, entre os sujeitos, cadeias de tecnologia, de conhecimentos, de valor e 

de indústrias, bem como uma relação de cooperação estável e de longo prazo, e 

constituindo um modelo de abertura e de cooperação inovadora com a 

complementaridade das vantagens, a partilha dos elementos essenciais e dos recursos e a 

disseminação de conhecimentos. 

No futuro, será promovida, de forma constante, a construção de um centro nacional 

de inovação tecnológica da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, reforçada 

plenamente a tutela judicial da propriedade intelectual e promovida a Grande Baía como 

uma zona preferencial para os processos internacionais sobre a propriedade intelectual, 

construído o sistema da política de planeamento de quadros qualificados na Grande Baía 

e reforçada a facilitação de exercício profissional, na Grande Baía, de guias turísticos, 

médicos, professores, advogados, profissionais de planeamento de arquitectura e outros 

profissionais especializados de Hong Kong e de Macau. 

Concomitantemente, o Governo da RAEM irá aproveitar bem a extensa rede de 

contactos de Macau com os países de língua portuguesa, conjugando as vantagens da 

indústria, mercado, espaço físico de Zhuhai e da Zona de Cooperação Aprofundada entre 
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Guangdong e Macau em Hengqin, e adoptando o modelo bidireccional de “atrair 

investimentos estrangeiros e expandir-se para o exterior”, para consolidar na Grande 

Baía uma plataforma de intercâmbio e cooperação entre a China e os países de língua 

portuguesa nas áreas de inovação tecnológica, investigação e desenvolvimento, 

transformação de resultados, etc., a fim de concretizar o desenvolvimento articulado com 

as cidades da Grande Baía. 

No que diz respeito à promoção do desenvolvimento de inovação em ciência e 

tecnologia de Macau, a Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 

Tecnológico irá, de forma contínua e com base no passado, prestar apoio ao 

desenvolvimento das empresas tecnológicas locais e atrair para Macau mais empresas 

tecnológicas de excelência. A par disso, em articulação com o Décimo Quarto Plano 

Quinquenal Nacional e o Segundo Plano Quinquenal da RAEM, irá optimizar o 

planeamento global, bem como estudar a acreditação oficial das empresas tecnológicas 

com elevada qualidade e proporcionar medidas de apoio para incentivá-las a expandir os 

seus negócios e alargar a dimensão dos projectos de investigação e desenvolvimento. 

O FDCT também tem realizado trabalhos em várias áreas, incluindo principalmente 

o reforço das capacidades de inovação original e o apoio à criação de laboratórios em 

áreas com condições, de modo a reunir equipas de investigação científica e produzir 

resultados avançados e de ponta; a promoção do desenvolvimento downstream dos 

projectos de investigação científica e transformação dos resultados, o reforço do apoio a 

Laboratórios de Referência do Estado, o aperfeiçoamento da gestão de toda a cadeia de 

projectos de investigação científica, a introdução do mecanismo de avaliação, a 

formação e transformação de resultados com condições através do apoio financeiro para 

projectos-chave de I&D. 

Quanto à questão colocada na interpelação sobre a aceleração da promoção de livre 

circulação de quadros qualificados, capitais, informações nas cidades da Grande Baía, a 

DSEPDR expressou que a promoção de livre circulação de elementos inovadores de 

produção nas cidades da Grande Baía, designadamente de quadros qualificados, recursos 

materiais, pessoas, fundos e informações, entre outros, constitui a chave principal para o 

impulso da construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Neste contexto, 

serão aperfeiçoadas ainda mais as políticas sobre o fluxo de quadros qualificados na 

Grande Baía e estabelecidos também sistemas, como por exemplo, o sistema interligado 
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de atracção e contratação de quadros qualificados com reconhecimento mútuo, o sistema 

de reconhecimento mútuo de qualificações profissionais, e o sistema relativo aos 

critérios de cargos para quadros qualificados. Ao mesmo tempo, serão optimizadas ainda 

mais a construção de infra-estruturas e as políticas que facilitam a passagem nas 

fronteiras e aberta a plataforma de serviços integrados de gestão de informações de 

veículos transfronteiriços da Área da Grande Baía. Os serviços de “declaração 

alfandegária única” para a passagem fronteiriça de mercadorias entre Guangdong e 

Macau entram em funcionamento a título experimental. E, os postos fronteiriços para a 

“circulação de veículos de Macau no Interior da China”, já estão prontos. 

Além disso, será acelerada ainda mais a interconexão dos mercados financeiros da 

Grande Baía, o projecto-piloto “Gestão Financeira Transfronteiriça” já foi oficialmente 

lançado, no futuro, será alargado o leque da implementação do serviço-piloto que tem 

como objectivo facilitar o recebimento e pagamento de divisas do comércio externo, 

igualmente se continuará a promover a utilização transfronteiriça de carteiras 

electrónicas de Macau. 

Por outro lado, disponibilizam-se mais políticas e medidas que facilitam os 

residentes de Macau a viver e a trabalhar nas cidades do Interior da China dentro da 

Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Foram lançadas medidas de apoio aos 

residentes de Macau na participação no regime de segurança social do Interior da China. 

As duas regiões foram pioneiras na articulação dos sistemas de liquidação entre várias 

cidades da Província de Guangdong e Macau e desenvolveram os serviços de pagamento 

directo electrónico transfronteiriço, serviços de seguros transfronteiriços para 

automóveis, empréstimos de habitação transfronteiriça. Foi também lançada uma série 

de políticas de apoio financeiro destinado aos jovens de Macau no âmbito do 

empreendedorismo e empregabilidade em Guangdong, nomeadamente com o apoio 

financeiro no acesso ao emprego, subsídio de renda, apoio financeiro ao 

empreendedorismo numa única prestação, no sentido de ajudar os jovens de Macau a 

integrarem-se no enquadramento do desenvolvimento da Grande Baía. Além disso, será 

promovido o livre fluxo de informação dentro da Grande Baía. Diversos motores de 

busca para PC que foram criados para fins de investigação científica, tais como o 

“Qinaotong”, o “Qiyewailian”, etc., já entraram em funcionamento, sendo, na sua 

totalidade, desenvolvidos sob controlo e supervisão. Actualmente, contam-se mais de 
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400 computadores em cerca de 100 empresas e instituições de investigação, localizadas 

na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, entre 

outros, têm permissões para a utilização destes motores de busca. O próximo passo a 

tomar será promover, de forma gradual, o livre fluxo da informação nas cidades da 

Grande Baía. 

 

Aos 10 de Fevereiro de 2022. 

 

O Director dos Serviços, 

Tai Kin Ip 

  


