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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Integração dos residentes de Macau no desenvolvimento da Zona de 

cooperação aprofundada 

 

Com a implementação do “Projecto Geral de Construção da Zona de Cooperação 

Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”, divulgado no ano passado, os 

trabalhos estão a ser desenvolvidos de forma ordenada e com a colaboração e os 

esforços conjuntos de Guangdong e Macau. No que diz respeito à vida da população, 

a construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em 

Hengqin (adiante designada por "Zona de Cooperação Aprofundada") vai facilitar a 

vida e o emprego dos residentes de Macau e acelerar diversas infra-estruturas nas 

áreas da educação, saúde, trânsito, e ainda o novo bairro de Macau, e desenvolver  

os serviços sociais, entre outros serviços públicos relacionados com a vida da 

população, e o sistema de segurança social, a fim de alargar o espaço para uma vida 

com qualidade dos residentes. 

O Governo refere, no relatório das LAG para o corrente ano, que vai acelerar a 

concretização de um conjunto de políticas e medidas atractivas para o bem-estar da 

população na Zona de Cooperação Aprofundada, aumentando o sentimento de 

satisfação dos residentes de Macau. No início do ano, o Chefe do Executivo deslocou-

se em visita à Zona de Cooperação Aprofundada e afirmou que era necessário 

acelerar os trabalhos de articulação dos regimes financeiro, civil e comercial, e criar 

um tribunal civil e comercial com elementos de Macau, deixando a sociedade com 

grandes expectativas quanto à criação de um ambiente propício para viver e trabalhar.  
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De acordo com os dados obtidos, em finais do ano passado, registaram-se na 

Zona de Cooperação Aprofundada 503 residentes de Macau para efeitos de emprego, 

e foram emitidos mais de 8600 documentos de autorização de residência, porém, 

ainda há muitos residentes que estão a observar, para ver como é que vai ser, o que 

demonstra que os residentes enfrentam ainda muitas dificuldades na sua integração 

na Zona de Cooperação Aprofundada. Assim, é necessária uma integração profunda 

da população de Macau em Hengqin e uma boa interligação com a população da 

Grande Baía, para se disponibilizarem mais facilidades e melhores condições de vida 

e de desenvolvimento aos residentes de Macau que vivem na Zona de cooperação 

aprofundada. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Tomando como referência o sucesso do reconhecimento mútuo entre o 

“Código de Saúde de Macau” e o “Código de Saúde da Província de Cantão 

(Guangdong)” e o recente lançamento da “Plataforma de Verificação de Dados 

Transfronteiriços Guangdong-Macau”, no âmbito da aplicação experimental 

da informação financeira, o Governo deve promover os trabalhos de 

certificação de dados transfronteiriços entre Macau e Hengqin. Como é que 

vai fazê-lo? O Governo, tendo em conta a sua experiência, vai acelerar o 

processo de certificação de dados transfronteiriços noutras áreas da Zona de 

cooperação aprofundada?

2. Com a aceleração do ritmo da construção da Zona de Cooperação 

Aprofundada, Zhuhai vai apreciar, neste ano, três leis e regulamentos 

relacionados com a referida Zona, e através de legislação específica, vai 
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procurar profissionais de saúde qualificados de Hong Kong, de Macau e do 

estrangeiro, para exercerem actividades em Hengqin, e promover a 

articulação dos serviços públicos e o sistema de segurança social de Macau 

na Zona de Cooperação Aprofundada. Assim, no que diz respeito à vida da 

população, o Governo dispõe de algum plano sobre os aspectos a melhorar, 

para aumentar a vontade dos residentes em trabalhar e desenvolver a sua 

vida na Zona de Cooperação Aprofundada? 

22 de Abril de 2022 

   

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 

 

 

 

 

  


