澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

INTERPELAÇÃO ORAL

Promoção da parceria indústria-universidade-investigação

Na pandemia de COVID-19, revelaram-se mais uma vez a fragilidade e os riscos
da economia de Macau, excessivamente dependente do jogo e do turismo. Para
promover a diversificação económica, o Governo, aprendendo com as lições do
passado, tem-se empenhado no desenvolvimento das indústrias emergentes, que
exige talentos. As universidades, enquanto instituições académicas para preparar
talentos, devem assumir um papel liderante e importante na promoção da
diversificação económica, na investigação e inovação científica, e na transformação
dos resultados da investigação científica em produtividade.
O actual Governo, desde o seu primeiro dia, tem prestado atenção à promoção
da parceria indústria-universidade-investigação, reiterando-a nos relatórios das LAG.
No relatório de 2020, refere-se que o Governo vai apoiar o ensino e a investigação
científica das instituições de ensino superior e a transformação dos resultados
científicos e tecnológicos, incentivar a sua inovação e fomentar a sinergia entre a
tecnologia e a economia, para aumentar o contributo do avanço tecnológico para o
crescimento económico. Em 2021, o relatório refere o papel do Grupo Especializado
da Industrialização de Resultados de Investigação, os estudos sobre medidas de
apoio à parceria indústria-universidade-investigação, e a criação duma base de
referência dessa parceria e dum parque industrial universitário, para promover a
industrialização dos resultados de investigação.
O Chefe do Executivo sublinhou, várias vezes, que é dever das universidades
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promover a inovação científica e a transformação dos resultados da investigação em
produtividade, em prol da diversificação económica. Assim, interpelo o Governo sobre
o seguinte:
1. Qual é o ponto de situação da criação da base de referência da parceria
indústria-universidade-investigação e do parque industrial universitário, referida no
relatório das LAG?
2. Que progressos e resultados é que as universidades conseguiram na
transformação dos resultados de investigação? Quais são os factores restritivos na
parceria indústria-universidade-investigação? Para apoiar a diversificação económica,
que medidas sistemáticas é que o Governo vai adoptar para incentivar esta parceria?
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O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM
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