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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

 Relativamente aos resultados alcançados com o Plano Geral do 

Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau e à modalidade “Turismo+”       

 

Em articulação com o objectivo de construção de um “centro de turismo e lazer 

ao nível mundial”, o Governo divulgou, em 2017, o Plano Geral do Desenvolvimento 

da Indústria do Turismo de Macau, o qual foi executado em conformidade com 10 

questões principais e 8 objectivos chave, e foram alcançados alguns resultados.  

Segundo o Plano, o Governo vai aproveitar o desenvolvimento da Grande Baía 

para reforçar a cooperação regional, e vai continuar a participar na Federação 

Turística da Região Metropolitana da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, 

promovendo produtos turísticos e “itinerários multidestinos” da Grande Baía. No 

entanto, os resultados alcançados ainda não são notórios. E mais, face ao impacto da 

epidemia, a sociedade espera que o Governo explore produtos turísticos 

diversificados e de alta qualidade, em colaboração com Zhuhai e Hengqin, com vista 

a criar mais produtos turísticos correspondentes às necessidades do mercado. 

Além disso, no relatório das LAG para o corrente ano, o Governo afirma que vai 

aprofundar os elementos do “Turismo+” e recorrer ao método de colaboração entre 

vários sectores, para prolongar o tempo de estadia dos visitantes na cidade. E o 

Secretário para a Economia e Finanças referiu que, este ano, ia aproveitar os 

elementos das áreas do comércio electrónico, grandes eventos, cultura, desporto, 

gastronomia, compras, entretenimento, etc., para os visitantes terem uma boa 

experiência enquanto estão em Macau. Assim, a sociedade espera que o lançamento 
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das referidas medidas consiga apoiar a recuperação da indústria do turismo, no 

sentido de aumentar a competitividade do turismo de Macau.    

Assim sendo, interpelo o seguinte:                        

1. O turismo foi afectado pela epidemia. Qual é então o ponto de situação da 

execução do Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de 

Macau 2020? Quais foram os resultados alcançados com os produtos 

turísticos e “itinerários multidestinos”, que vêm sendo promovidos há anos 

pelo Governo? Como é que o Governo vai conjugar o turismo da Grande Baía, 

para acelerar a recuperação da nossa economia? 

2. O Secretário para a Economia e Finanças afirmou que, este ano, ia 

aprofundar a cooperação entre os diversos sectores, e que, através da 

conjugação dos elementos das áreas do comércio electrónico, grandes 

eventos, cultura, desporto, gastronomia, compras, entretenimento, etc., ia 

apoiar os sectores respectivos na criação de novos produtos derivados do 

turismo. Assim sendo, que medidas concretas é que o Governo vai lançar 

para as referidas áreas? 
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