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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Medidas de apoio à prevenção da pandemia durante o Ano Novo Chinês 

 

Face ao aparecimento de novas variantes do vírus da COVID-19, que está a 

afectar várias províncias e cidades do Interior da China, as medidas de prevenção 

foram ajustadas em Macau. Seguindo o apelo da Comissão Nacional da Saúde para 

evitar a circulação de pessoas durante o Ano Novo Chinês, o Governo da RAEM 

exortou recentemente os residentes e os trabalhadores não residentes a permanecer 

em Macau neste período, evitando viagens desnecessárias, e anunciou o 

cancelamento das actividades festivas, como as feiras, fogo de artifício, dança do 

dragão e leão, e a parada de carros alegóricos, minimizando os riscos. 

Durante o Ano Novo Chinês, muitos residentes e trabalhadores do Interior da 

China costumam ir à terra natal, e as actividades comerciais de Macau dependem 

muito dos turistas. Com as novas medidas de prevenção do Interior da China, as 

PME receiam graves prejuízos, face à redução de turistas e à falta de vontade de 

consumo dos residentes. Assim, a sociedade espera que o Governo, sem prejuízo da 

prevenção da pandemia, lance mais medidas para reter os residentes durante o Ano 

Novo Chinês, e incentivar a procura interna e o consumo, no sentido de beneficiar e 

apoiar as micro, pequenas e médias empresas. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Face à instabilidade da pandemia e à consequente redução do número de 
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visitantes durante o Ano Novo Chinês, que medidas é que o Governo vai lançar para 

incentivar a procura interna? Deve, por exemplo, estender a medida dos vales de 

consumo electrónicos, agora atribuídos aos turistas, a todos aqueles que vão ficar em 

Macau, por forma a aumentar a vontade de consumo dos residentes e trabalhadores 

não residentes, e minimizar o impacto sobre as micro, pequenas e médias empresas, 

decorrente da falta de turistas. Vai fazê-lo? 

2. Para garantir o cumprimento das medidas de prevenção e, ao mesmo tempo, 

o ambiente festivo tradicional, o Governo deve fazer bem o planeamento, realizando, 

em sinergia com os lojistas, actividades festivas em todos os bairros, mas de 

dimensão controlada. O Governo deve evitar a organização de actividades de grande 

dimensão e de ajuntamento, mas deve reforçar a promoção dos itinerários de passeio 

locais, atraindo assim os residentes a passar o Ano Novo Chinês em Macau. Vai 

fazê-lo? 

3. De acordo com os dados oficiais, o número de visitantes aumentou nos 

últimos meses, e em Dezembro, o número diário de entradas subiu para 299 mil, com 

21 mil turistas, indiciando a retoma do turismo. Porém, com o recente agravamento 

da situação da pandemia, como é que o Governo vai reajustar as medidas de 

incentivo ao turismo e a estratégia de promoção do turismo? 

 

15 de Janeiro de 2021 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


