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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Divulgação de documentos e dados do Governo sem papel 

 

Com vista a que os serviços administrativos possam poupar energia, ser 

amigos do ambiente e eficientes, há já algum tempo que o Governo da RAEM 

se vem empenhado na implementação do governo electrónico e conseguiu 

alguns resultados. Contudo, de acordo com a actual situação, ainda existem 

muitos documentos e informações oficiais em suporte de papel, apesar de os 

respectivos utilizadores serem poucos e de já haver condições para a 

digitalização e o processo sem papel. Isto demonstra que ainda há margem 

para melhorias na eficácia do governo electrónico e que os respectivos 

trabalhos de promoção devem continuar a ser reforçados.  

O Conselho Executivo concluiu, recentemente, a discussão da proposta 

de lei intitulada “Alteração à Lei n.º 3/1999 – Publicação e formulário dos 

diplomas”, na qual se propõe que, a partir do primeiro dia do próximo ano, o 

Boletim Oficial da RAEM seja apenas disponibilizado em edição electrónica. 

Paralelamente, a proposta de lei revoga a disposição relativa à assinatura e 

divulgação obrigatória do Boletim Oficial por parte das entidades públicas e 

empresas concessionárias. Acredita-se que a implementação da referida lei 

contribuirá para poupar nos gastos públicos e para a protecção ambiental, bem 

como impulsionará os organismos públicos a acelerar a digitalização dos 
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documentos e informações. Todavia, a consolidação e o alargamento da 

eficácia dos respectivos trabalhos, bem como a promoção da digitalização e 

do processo sem papel da documentação e dos dados em mais serviços e 

áreas, dependem unicamente da liderança do Governo, uma prática que não 

dura para sempre nem é eficaz. Portanto, o Governo deve criar mecanismos 

para impulsionar a sua concretização. 

 Com vista à implementação do governo electrónico, interpelo sobre o 

seguinte: 

1. Com a crescente generalização da utilização da Internet, os leitores, 

na maioria das vezes, consultam o Boletim Oficial da Região 

Administrativa Especial de Macau (Boletim Oficial) através da Internet, 

e o número das assinaturas da edição impressa tem diminuído 

significativamente, portanto, o Governo pretende que se abandone de 

vez o suporte em papel. Existem incontáveis casos semelhantes, por 

exemplo, relatórios de actividades do Governo, documentos de 

consulta, publicações, dados estatísticos, etc., e se o processo deixar 

de ser em suporte de papel, será possível poupar muito dinheiro 

público e contribuir para a protecção ambiental. Assim sendo, de que 

outras medidas dispõe o Governo para promover a digitalização e o 

processo sem ser em papel dos relatórios, documentos e publicações 

do Governo? 

2. Ao promover o abandono do processo em papel por parte dos serviços 
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administrativos, há que reforçar e aperfeiçoar, em simultâneo, a 

construção do sistema electrónico. Por exemplo, alguns documentos 

foram digitalizados, mas a sua consulta não é fácil, o que acabou por 

constituir uma má experiência para os utentes. Os dados publicados 

na página electrónica da Assembleia Legislativa são, na sua maioria, 

ficheiros de imagem, e não ficheiros electrónicos com função de 

pesquisa através de palavra-chave, o que não é conveniente para os 

deputados, para os meios de comunicação social e para os residentes 

que os consultam, especialmente no caso dos pareceres, que têm 

muitas páginas. Noutros órgãos legislativos, por exemplo, na 

Assembleia Popular Nacional, podem encontrar-se na página oficial as 

palavras-chave através da função de pesquisa, e na Assembleia 

Legislativa da Região Administrativa Especial de Hong Kong e na 

Assembleia da República Portuguesa, são disponibilizados ficheiros do 

tipo DOC e PDF, ambos com a função referida, para descarregamento 

e consulta. De que medidas dispõe o Governo para melhorar a 

situação? 

 

 29 de Outubro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 


