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 譯 本  

   T R A D U Ç Ã O  

 
Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado 

à Assembleia Legislativa, Lei Leong Wong 

 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lei Leong Wong, datada de 31 de 

Dezembro de 2021, enviada a coberto do ofício n.º 028/E21/VII/GPAL/2022, de 7 

de Janeiro de 2022 da Assembleia Legislativa e recebida pelo Gabinete do Chefe 

do Executivo no dia 10 de Janeiro de 2022: 

Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 18/2007, a Comissão de 

Coordenação da Reforma da Administração Pública (adiante designada por 

Comissão de Coordenação) é um organismo consultivo composto por 

especialistas, académicos, personalidades da sociedade e representantes do 

Governo, o qual permite, aos seus membros, mediante esta plataforma, a emissão 

de opiniões, bem como a realização de análises, estudos e apresentação de 

relatórios sobre temas relacionados com a optimização da Administração Pública. 

Ao longo destes 15 anos desde a criação da Comissão de Coordenação, os seus 

membros têm vindo a contribuir significativamente, através das suas opiniões e 

sugestões para o aperfeiçoamento contínuo dos trabalhos da Administração 

Pública do Governo da RAEM. 

O actual Governo atribui grande importância à optimização dos trabalhos da 

Administração Pública, aperfeiçoando de forma constante três aspectos, ou seja, a 

estrutura, o pessoal e os serviços. O Governo da RAEM irá ponderar, de acordo 

com as estratégias delineadas da acção governativa, a optimização das funções e a 

proporção dos membros da Comissão de Coordenação, nomeando para a referida 

Comissão, profissionais e académicos com valiosos conhecimentos e experiência 
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 譯 本  

   T R A D U Ç Ã O  

nas correspondentes áreas, por forma a serem auscultadas e articuladas, de forma 

activa e eficaz, as opiniões da sociedade civil, a fim de ser prestado apoio ao 

Governo da RAEM no estudo e na concretização dos diversos projectos de 

optimização da Administração Pública. 

 

Aos 20 de Janeiro de 2022 

 

  A Directora do SAFP, substituta 

 

Ng Wai Han 

 


