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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Promover a facilitação da passagem fronteiriça entre Hengqin e Macau 

Nos últimos anos, são cada vez mais os residentes que se deslocam entre Macau 

e a zona de cooperação aprofundada em Hengqin para estudar, criar negócios, 

trabalhar, viver e passar a velhice. No entanto, face ao impacto da epidemia, alguns 

residentes disseram-me que as restrições à passagem fronteiriça são um grande 

incómodo para as deslocações dos seus filhos entre a Hengqin e Macau para estudar, 

bem como para o trabalho e a vida das suas famílias. Alguns residentes afirmaram 

ainda que pretendiam ir trabalhar e fixar residência na zona de cooperação 

aprofundada, no entanto, tiveram em conta a questão da passagem alfandegária, e 

viram-se obrigados a adiar os seus planos. 

De acordo com os dados disponíveis, até ao corrente ano, cerca de 8906 

residentes de Macau trataram da autorização de residência em Hengqin, mais de 140 

estudantes de Macau estão a estudar em Hengqin, e mais de 500 residentes de 

Macau inscreveram-se para trabalhar em Hengqin. Mais ainda, o número de 

residentes de Macau que têm obtido qualificação para o exercício de actividades 

transfronteiriças tem vindo a aumentar de ano para ano, e com o aumento dos 

projectos de “startups” de Macau incubadas em Hengqin, o intercâmbio de pessoas é 

cada vez mais frequente. 

Segundo algumas vozes da sociedade, actualmente, a taxa de vacinação em 

Macau e Zhuhai é de cerca de 90%, e Macau tem vindo a manter políticas e 

orientações basicamente idênticas às do Interior da China no âmbito da prevenção e 

combate à epidemia. Assim, espera-se que, sob a premissa da integração na 
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prevenção de epidemias, se possa garantir de forma contínua a implementação, a 

título experimental, da medida de isenção de quarentena na passagem fronteiriça 

entre Hengqin e Macau. 

Face ao exposto, interpelo as autoridades sobre o seguinte: 

1. As autoridades afirmaram, recentemente, que Macau está a estudar com 

Hengqin medidas e políticas que permitam a entrada e saída de pessoas caso surja 

algum surto epidémico em qualquer um dos lados. Assim sendo, como é que as 

autoridades vão reforçar a coordenação de contingência com Hengqin, no âmbito da 

troca de informações e das acções de prevenção de epidemias, por forma a 

concretizar a respectiva integração entre Hengqin e Macau? 

2. Segundo alguns residentes, Hengqin é uma plataforma importante para a 

diversificação das indústrias de Macau. Nos últimos anos, as autoridades têm 

incentivado os residentes de Macau a deslocarem-se até Hengqin para o 

desenvolvimento dos seus negócios, por isso, muitos deles têm de se deslocar 

diariamente entre Hengqin e Macau. No entanto, o custo com os testes frequentes de 

ácido nucleico durante a epidemia é um pesado fardo para os residentes, assim, as 

autoridades devem ponderar sobre a redução, mais uma vez, do preço dos testes de 

ácido nucleico para fins de passagem fronteiriça, por forma a reduzir os custos de vida 

dos residentes que se deslocam entre Hengqin e Macau. Vão fazê-lo?  
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