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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Ponto de situação do estudo sobre o planeamento para actividades específicas 

da indústria tecnológica de Macau e a digitalização das PME 

 

 Na sequência da apresentação do Projecto Geral de Construção da Zona de 

Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, o Governo da 

RAEM está a desenvolver, de forma proactiva, as indústrias tecnológicas emergentes. 

Segundo este Projecto, o Governo, no âmbito da indústria de investigação e da 

indústria manufactureira de alto nível, vai proceder à construção, segundo padrões 

elevados, das bases de demonstração indústria-educação-investigação das 

instituições de ensino, nomeadamente a Universidade de Macau e a Universidade de 

Ciência e Tecnologia de Macau, os centros de inovação e transformação tecnológica, 

bem como vai promover a construção da Zona de Cooperação como fulcro importante 

do centro internacional de inovação científica e tecnológica da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau. Desta forma, podemos conseguir uma diversificação 

económica sustentável e dar um novo impulso ao desenvolvimento de Macau a longo 

prazo.  

 Os resultados dos quatro laboratórios de referência do Estado, instalados em 

Macau, estão a tornar-se cada vez mais evidentes, porém, falta um rumo claro no 

respeitante ao desenvolvimento de talentos e ao posicionamento político. De acordo 

com Índice Global de Inovação (IGI) de 2022, publicado recentemente pela 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Shenzhen-Hong Kong-
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Guangzhou, enquanto cluster de ciência e tecnologia, ocupa a 2.ª posição dos 100 

principais clusters de ciência e tecnologia pelo terceiro ano consecutivo. Macau, 

enquanto uma das cidades responsáveis pela promoção da construção do Corredor 

de Inovação Tecnológica da Grande Baía, tem de acelerar, quanto antes, o ritmo do 

desenvolvimento e integrar-se com a indústria de investigação científica das cidades 

da Grande Baía, aproveitando, plenamente, as tendências do desenvolvimento 

tecnológico no Interior da China e no estrangeiro para se articular com os objectivos 

estratégicos do País, com vista a definir, de forma mais clara, novos padrões, em prol 

do desenvolvimento diversificado da economia de Macau.   

 De facto, a indústria tecnológica desempenha um papel positivo no 

desenvolvimento económico de Macau, visto que contribui não só para fortalecer a 

estrutura industrial de Macau, mas também para apoiar o desenvolvimento das PME. 

Segundo afirmações do Governo, para efeitos do desenvolvimento comunitário, é 

necessário “proporcionar know-how às pessoas”, melhorando o modelo de exploração 

e elevando o nível dos serviços, com especial ênfase em “acompanhar a evolução 

dos tempos, prestar bons serviços aos clientes para os incentivar a regressar, a par 

de fazer bem o trabalho de prestação de informações antes da chegada de visitantes 

a Macau”. O Relatório das LAG refere que vai “acelerar-se o impulsionamento da 

transformação digital das PME de Macau”, procedendo-se ao desenvolvimento de um 

estudo preliminar sobre as medidas de apoio às PME na aplicação da tecnologia. 

Espera-se que, com o apoio à transformação digital das PME tradicionais, o âmbito 

dos serviços e os canais promocionais sejam alargados, em prol do incentivo do ciclo 

de consumo comunitário e do desenvolvimento da economia digital. 
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  Interpelo, então, o Governo sobre o seguinte:  

1. No Relatório das LAG para este ano e na resposta a uma interpelação escrita 

minha, o Governo refere que, como a indústria tecnológica abarca uma vasta 

gama de vertentes e como as necessidades e modelos de desenvolvimento dos 

diversos sectores de actividade também são variáveis, para estudar o rumo e 

caminho do desenvolvimento de Macau em diferentes áreas das ciências e 

tecnologia, vai proceder-se ao acompanhamento dos trabalhos de reorganização 

e planeamento do caminho de desenvolvimento desta indústria de Macau, 

procurando que seja dado início ao planeamento de actividades específicas 

desta indústria ainda neste ano. Além disso, está a ser estudado o lançamento 

do regime de acreditação destinado às empresas tecnológicas, para prestar 

apoio a potenciais empresas desta área e aperfeiçoar uma base ecológica para 

a inovação tecnológica de Macau. No tocante aos trabalhos de reorganização 

relacionados com o desenvolvimento da indústria tecnológica, quando é que, 

segundo as previsões do Governo, vai estar concluído o planeamento para 

actividades específicas dessa indústria? A sociedade está preocupada com a 

forma como o Governo vai apoiar, em conformidade com o planeamento 

tecnológico nacional, as empresas tecnológicas de Macau no desenvolvimento 

de um sector tecnológico regionalmente competitivo na Grande Baía, para 

materializar a construção do Corredor de Inovação Tecnológica de Macau. De 

que planos dispõe o Governo para o efeito? 

2. No Relatório das LAG, refere-se que o Governo vai promover o desenvolvimento 
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da economia digital e apoiar a transformação digital das PME tradicionais. O 

Governo afirma que vai encomendar, a uma terceira instituição especializada, o 

desenvolvimento de um estudo preliminar sobre as medidas de apoio às PME 

na aplicação das tecnologias, lutando-se pela divulgação de um relatório no 3.º 

trimestre deste ano, para servir de referência à implementação da política 

tecnológica. Qual é o ponto de situação desse estudo? Quando é que vai ser 

divulgado o respectivo relatório?  

 

21 de Outubro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 


