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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Cooperação entre Hengqin e Macau no desenvolvimento da indústria de 

saúde macro 

 

Tendo como ponto de partida a investigação, o desenvolvimento e a produção de 

medicina tradicional chinesa, o Governo da RAEM tem-se empenhado, nos últimos 

anos, na promoção do desenvolvimento da indústria de saúde macro. No que diz 

respeito ao desenvolvimento da medicina tradicional chinesa, Macau já tem uma 

certa base, mas, devido às limitações ao nível dos recursos e do ambiente, no futuro, 

se quisermos obter mais avanços na medicina tradicional chinesa, só podemos 

depender das vantagens da Pátria e aproveitar bem e plenamente as políticas e 

medidas de Macau, bem como os diversos “recursos humanos e materiais” que são 

um suporte contínuo. 

Recentemente, foram lançadas “[a]lgumas medidas de apoio ao 

desenvolvimento de alta qualidade da indústria biomédica e da indústria de grande 

saúde na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”, 

as quais disponibilizam projectos exclusivos aos capitais de Macau para a sua 

entrada e a realização de investigação e desenvolvimento em Hengqin, e concedem 

aos medicamentos chineses registados em Macau subsídios e prémios com um valor 

de 20 por cento superior ao concedido aos projectos não de Macau, bem como 

subsídios ao nível dos quadros qualificados, indústria-universidade-investigação, etc., 

tudo isto constituindo um grande apoio para a criação das marcas “Registada em 
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Macau + Fabricada em Hengqin”. Assim sendo, a questão sobre como as 

autoridades aproveitam bem as referidas medidas favoráveis para acelerar o 

desenvolvimento da indústria de saúde macro de Macau merece a atenção da 

sociedade e do sector em causa. 

Além disso, o desenvolvimento da indústria de saúde macro depende sempre da 

cooperação com o sector do turismo. Ora, as Linhas de Acção Governativa para o 

próximo ano referem, nomeadamente: optimizar o caminho de desenvolvimento do 

Parque científico e industrial de medicina tradicional chinesa de cooperação entre 

Guangdong e Macau em Hengqin, ajustar a conjuntura da indústria de saúde macro e 

incentivar o sector do turismo a explorar diversos produtos turísticos relacionados 

com a saúde macro, em conjugação com os recursos de Macau e da Zona de 

Cooperação Aprofundada, para promover o desenvolvimento de “Turismo + Saúde 

Macro”. É de notar que as obras do importante projecto “RUILIAN WELLNESS” da 

indústria de saúde macro no Parque científico e industrial já estão concluídas há 

muito tempo, projecto que combina “serviços médicos + manutenção de saúde + 

hotel”, mas não entrou em funcionamento no prazo previsto, devido a críticas de um 

relatório do Comissariado de Auditoria. No ano passado, a Senhora Secretária 

afirmou que o referido projecto tinha de ser tratado passo a passo e que as tarefas 

asseguradas pelo mercado só podiam ser geridas pelo mesmo. Contudo, até à data, 

ainda não se registaram mais novidades sobre isto.               

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Tendo em conta o lançamento das “[a]lgumas medidas de apoio ao 

desenvolvimento de alta qualidade da indústria biomédica e da indústria de 
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saúde macro na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e 

Macau em Hengqin”, quanto às políticas favoráveis para Macau relativas à 

articulação de quadros qualificados, de que medidas concretas dispõem as 

autoridades para apoiar o sector de Macau? 

2. “RUILIAN WELLNESS” é um projecto importante do Parque científico e 

industrial de medicina tradicional chinesa de cooperação entre Guangdong e 

Macau em Hengqin para o desenvolvimento da indústria de saúde macro. 

Qual é então o ponto da situação? As autoridades devem aproveitar este 

projecto para aumentar as oportunidades de desenvolvimento das empresas 

relacionadas com a saúde macro e dos talentos de Macau. Como é que o vão 

fazer?      

 

25 de Novembro de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 

 


