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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Construção de “uma base” 

 

Em 2019, o nosso País divulgou as “Linhas Gerais do Planeamento para 

o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, onde se 

refere expressamente o posicionamento do desenvolvimento de Macau como 

um centro mundial de turismo e lazer, uma plataforma de serviços para a 

cooperação comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, e uma 

base de intercâmbio e cooperação que, tendo a cultura chinesa como 

predominante, promove a coexistência de culturas diversificadas. 

O “2.º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Socioeconómico (2021-

2025)” da RAEM, divulgado recentemente, aponta para a necessidade de 

reforçar a construção “duma base de intercâmbio e cooperação com 

predominância da cultura chinesa e coexistência de diversas culturas”, e de 

manter e promover as características e vantagens da diversificação cultural, 

portanto, pode constatar-se que são imperativos a construção e o 

desenvolvimento dessa “base”. 

De facto, com a apresentação de “uma base”, foi então concedida uma 

nova posição a nível nacional ao dote cultural de Macau, com significado de 

planeamento e construção. 
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A sociedade espera que Macau consiga aproveitar as suas vantagens 

singulares de intercâmbio e coexistência multicultural, contando bem a História 

de Macau, e a História da China. Por outro lado, com o posicionamento de 

“uma base” e a distribuição dos conteúdos da referida “base” em diversas 

estratégias de desenvolvimento de Macau, a sociedade entende que, na 

qualidade de “uma base” ao nível estratégico do País, há que elaborar um 

plano específico, para enriquecer o respectivo conteúdo e quantificar os 

indicadores reconhecidos tanto no País como no estrangeiro, de modo a 

concretizar, de forma pragmática, políticas, intercâmbios internacionais, 

padrões espaciais, sistemas de apoio, etc. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Desde que as “Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento 

da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau” foram divulgadas pelo País, 

quais foram os resultados concretos alcançados pelo Governo na construção 

de “uma base”? 

2. “Uma base” é um posicionamento importante para o desenvolvimento 

de Macau, por isso, o Governo deve proceder, todos os anos, a uma avaliação, 

para tirar conclusões. Assim sendo, quais são os indicadores de avaliação 

actualmente utilizados pelo Governo todos os anos para quantificar o 

respectivo peso, monitorização e estatística? Vai o Governo no futuro elaborar 

um plano específico, para que a construção de “uma base” possa ser 

concretizada de forma pragmática? 
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3. Com a construção de “uma base” e com o impulsionamento da 

“comunicação entre os povos”, como é que o Governo vai promover a 

participação das associações cívicas nos intercâmbios internacionais? Qual é 

o seu ponto de situação? 

  

7 de Janeiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 


