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INTERPELAÇÃO ORAL  

Desenvolvimento da indústria de saúde macro 

Para promover a diversificação adequada da economia de Macau, está em curso 

o desenvolvimento de quatro novas grandes indústrias. O plano director para o 

desenvolvimento da indústria de saúde macro tem orientações expressas no Segundo 

Plano Quinquenal, em que os trabalhos relevantes estão a ser desenvolvidos de 

acordo com a ordem sequencial, e os trabalhos já concretizados são: a Lei da 

actividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e do registo de 

medicamentos tradicionais chineses entrou em vigor neste ano, assegurando melhor 

a segurança, a eficácia e o controlo da qualidade dos medicamentos tradicionais 

chineses de Macau no mercado, e aumentando a sua competitividade no exterior; o 

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica responsável pelo estudo, 

planeamento global, coordenação e implementação da supervisão e administração 

farmacêutica da RAEM foi criado neste ano, que está a proceder a estudos sobre a 

produção de regimes, viáveis para Macau, para a fiscalização e controlo dos 

equipamentos médicos de pequena dimensão e dos produtos cosméticos, afirmou que 

vai continuar a aperfeiçoar os actuais regimes de administração farmacêuticos e 

promover o desenvolvimento sustentável da indústria farmacêutica, sob o princípio de 

dar igual importância às medicinas chinesa e ocidental. 

Acredita-se que o Governo vai concluir, gradualmente, os respectivos trabalhos, 

para clarificar o rumo de desenvolvimento da indústria de saúde macro e definir melhor 

a aplicação dos recursos. 

Assim, interpelo sobre o seguinte: 

1. No ano passado, o Chefe do Executivo afirmou que ia proceder à reintegração 

da indústria de saúde macro em Macau, para maximizar os benefícios dos recursos 

respectivos da Zona de Cooperação Aprofundada.1 Então, qual é o ponto de situação 

                                            
1  Telejornal da TDM, 10 de Setembro de 2021 - Ho Iat Seng: Reintegração da indústria de saúde macro em 
articulação com o desenvolvimento da Zona de Cooperação Aprofundada. 
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desses recursos? Como é que o Governo vai aproveitar de melhor forma os recursos 

investidos nos terrenos, projectos, equipamentos, entre outros, nessa Zona, a fim de 

maximizar os benefícios previstos e contribuir para o desenvolvimento da indústria de 

saúde macro? 

2. O Governo afirmou que o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas ia entrar 

em funcionamento em 2023, e que ia convidar o “Union Medical College Hospital” de 

Pequim para prestar apoio ao seu funcionamento, com vista a promover o 

desenvolvimento da indústria de saúde macro de Macau e de diversos serviços 

médicos, como das áreas de terapia de tumores, cardiologia, neurologia e medicina 

estética.2 O Governo dispõe de algum plano para a divisão de trabalhos entre Macau 

e a Zona de Cooperação Aprofundada, no âmbito do desenvolvimento da indústria de 

saúde macro? 

27 de Outubro de 2022 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Hong Sai 

                                            
2 Diário “Ou Mun”, 2 de Dezembro de 2021 - A maioria dos trabalhadores do Complexo de Cuidados de Saúde 
das Ilhas são residentes de Macau. 


