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Interpelação escrita 

Promover o desenvolvimento da indústria da saúde 

O novo Governo está empenhado em promover a diversificação adequada da 

economia, e o rumo para o futuro é o desenvolvimento da indústria da saúde. No 

“Segundo Plano Quinquenal de Desenvolvimento Económico e Social da Região 

Administrativa Especial de Macau (2021-2025)”, define-se que o desenvolvimento da 

indústria da saúde será fortemente impulsionado através da investigação e 

desenvolvimento da medicina tradicional chinesa. Mais, a “Lei da actividade 

farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e do registo de medicamentos 

tradicionais chineses” entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2022, mas já antes o 

País tinha autorizado o estabelecimento de Laboratórios de Referência do Estado 

para Investigação da Qualidade em Medicina Chinesa, quer na Universidade de 

Ciência e Tecnologia de Macau quer na Universidade de Macau, e apoiado a 

construção do projecto do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional 

Chinesa no âmbito da Cooperação entre Guangdong-Macau. A expectativa é criar 

condições básicas para a sua expansão e criar uma plataforma de alta qualidade para 

a internacionalização da medicina tradicional chinesa do País, tudo para resolver as 

dificuldades de exportação de medicamentos tradicionais chineses. Com o 

aperfeiçoamento contínuo das condições de hardware e software que sustentam o 

desenvolvimento da indústria, a sociedade deposita expectativas no desenvolvimento 

em grande escala da indústria da saúde, e espera que seja possível alcançar alguns 



(Tradução) 

 

 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

 

IE-2022-02-11- Leong Sun Iok (p) –FL-APN  2 

resultados económicos neste novo ambiente, para se disponibilizar um bom espaço 

de desenvolvimento para o empreendedorismo e o emprego dos residentes. 

Provavelmente, o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas vai entrar em 

funcionamento no próximo ano, o que contribuirá, a longo prazo, para a construção 

de uma nova plataforma para a indústria da saúde, formando-se assim uma nova 

indústria internacional de cuidados de saúde de alto nível. Mais, as obras relativas aos 

três projectos de construção na Zona da Indústria da Saúde do Parque Científico e 

Industrial de Medicina Tradicional Chinesa, no âmbito da cooperação entre 

Guangdong e Macau na Ilha de Hengqin, encontram-se na fase de vistoria para efeitos 

de conclusão. Segundo os serviços competentes, após a entrada em funcionamento 

das respectivas instalações, é possível conjugá-las com as indústrias do turismo, 

medicina tradicional chinesa e convenções e exposições, entre outras, enriquecendo-

se, deste modo, a indústria da saúde. A ideia de desenvolver a indústria da medicina 

tradicional chinesa foi divulgada pelo Governo há mais de dez anos, e este investiu 

elevados montantes do erário público na criação do Parque Científico e Industrial de 

Medicina Tradicional Chinesa no âmbito da cooperação entre Guangdong e Macau, 

porém, depois de tantos anos de desenvolvimento, devido à falta de experiência, 

planeamento, recursos humanos qualificados e até decisões prudentes, surgiram 

problemas no decurso da respectiva exploração e gestão, e até o Comissariado de 

Auditoria criticou várias vezes as tomadas de decisão “sem planeamento prévio”, o 

que suscitou dúvidas entre a sociedade acerca dos prejuízos para o erário público e 

do desperdício de tempo, factores estes que constituem um obstáculo para o 
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desenvolvimento da indústria da saúde. 

Com vista a contribuir para a promoção do desenvolvimento da indústria da saúde, 

interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. O Governo da RAEM deve proceder a um estudo integrado sobre o 

desenvolvimento da indústria da saúde que compreenda balanços do 

desenvolvimento nos últimos dez anos e dos benefícios económicos e sociais que 

esta indústria tem trazido para a sociedade. O Governo vai fazê-lo? Qual é o ponto de 

situação da reserva e formação de talentos para a referida indústria? O Governo deve 

também proceder à avaliação e análise da viabilidade do futuro desenvolvimento 

duma indústria da saúde de grande dimensão, e definir planos e objectivos de curto, 

médio e longo prazo, de modo a promover, de forma ordenada e com pragmatismo, o 

desenvolvimento da indústria de saúde. Vai fazê-lo? 

2.  A “Lei da actividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa 

e do registo de medicamentos tradicionais chineses＂entrou em vigor no dia 1 de 

Janeiro de 2022, contribuindo quer para a definição de critérios quer para a 

internacionalização da medicina tradicional chinesa. De que planos dispõe o Governo 

para promover a certificação internacional da medicina tradicional chinesa? Segundo 

o Governo, Macau pode tomar como referência as experiências de Banguecoque e 

da Suíça, com vista a desenvolver, de forma saudável, uma combinação entre a 

indústria da saúde e a indústria do turismo. O Governo dispõe de algum plano concreto 

para o efeito? Os três projectos sobre a indústria da saúde no Parque Científico e 
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Industrial de Medicina Tradicional Chinesa no âmbito da Cooperação entre 

Guangdong-Macau já se encontram na fase de conclusão, mas, até ao momento, 

ainda não foi divulgado qualquer plano de gestão. O Governo pode fazer uma 

apresentação sobre esse plano em concreto? 

 

11 de Fevereiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da  

Região Administrativa Especial de Macau 

Leong Sun Iok 

 


