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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Aprofundamento do desenvolvimento dos recursos 

 humanos na Zona de Cooperação da Ilha de Hengqin 

 

 A entidade gestora da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong 

e Macau em Hengqin já entrou em funcionamento há um ano. Com o apoio do 

Governo Central, do Governo da Província de Guangdong e do Governo da RAEM, o 

arranque do desenvolvimento da referida zona foi bom e foram divulgadas várias 

políticas e medidas, incluindo a política de benefícios fiscais de isenção em 15 por 

cento dos impostos cobrados aos rendimentos quer às empresas quer aos 

particulares, a construção do projecto intitulado “Novos moradores de Macau” em 

Hengqin, a política de “liberalização em primeira linha e controlo da segunda linha em 

relação às passagens transfronteiriças” e outras medidas de apoio às quatro indústrias 

relevantes e de desenvolvimento das empresas de Macau, para promover 

eficazmente o desenvolvimento integrado entre Hengqin e Macau. Isso tudo também 

demonstra o grande apoio dado pelo País à referida zona e a Macau. Mais, as 

referidas políticas e medidas vão contribuir para as empresas da Zona de Cooperação 

Aprofundada de Macau atraírem talentos de alta qualidade da China e do exterior, 

como suporte importante para o desenvolvimento das indústrias emergentes, e 

contribuir para promover adequadamente a diversificação da economia de Macau. 

Para os residentes de Macau que pretendem trabalhar e viver na Ilha de Hengqin (Ilha 
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da Montanha), as referidas políticas e medidas têm dado grande confiança. 

 Neste momento, na referida Zona de Cooperação ainda não se alcançou o 

objectivo de aglomeração populacional e de concentração de indústrias, pelo que os 

diversos tipos de instalações complementares carecem de aperfeiçoamento. O 

Governo da RAEM deve reforçar, de forma contínua, a coordenação e o diálogo com 

os serviços competentes do Interior da China, com vista a definir um plano global 

sobre os recursos humanos, reforçar a mobilidade eficiente, a formação, e a 

concentração e reserva de talentos, criando desse modo um “bom ambiente” para os 

talentos. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte:  

1. Como é que as autoridades vão elaborar, em conjunto com os serviços 

competentes do Interior da China, um plano e uma estratégia sobre o desenvolvimento 

aprofundado de recursos humanos? A fim de atrair talentos de todo o país e de todo 

o mundo, romper o “gargalo” existente no desenvolvimento de talentos e resolver a 

falta de recursos humanos, promovendo desse modo o desenvolvimento das 

indústrias emergentes, vão ser lançados, no futuro, mais sistemas e políticas 

científicas sobre talentos?  

2.O Governo deve estudar, em conjunto com os serviços competentes do Interior 

da China, a utilização de megadados para explorar um novo modelo de 

desenvolvimento baseado na ideia de “internet+serviços de talentos”, aperfeiçoar a 

plataforma de informação para partilha de talentos, realizar o intercâmbio e a 

cooperação de recursos humanos na Zona de Cooperação Aprofundada, e a partilha 
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de informações entre talentos, a fim de elevar a eficácia da colocação entre as 

entidades empregadoras e os talentos em comum. O Governo vai fazê-lo? 

3. Actualmente, muitos profissionais de Macau nas áreas da construção civil, 

design, turismo, medicina, entre outras, são qualificados para exercer a profissão na 

Ilha de Hengqin. Para facilitar o exercício da profissão ou o intercâmbio dos 

profissionais de Macau, a curto prazo, na referida Zona de Cooperação Aprofundada, 

as autoridades devem continuar a desenvolver detalhadamente os trabalhos com os 

serviços competentes do Interior da China, no sentido de impulsionar mais sectores a 

obterem qualificações para o exercício da profissão “transfronteiriça”, sobretudo o 

reconhecimento dos cursos de formação profissional organizados em Macau. As 

autoridades vão fazê-lo? 

 

21 de Outubro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang  


