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INTERPELAÇÃO ORAL  

 

Alargamento do acesso verde à política de convenções e exposições 

Clarificar o rumo a seguir para apoiar o desenvolvimento do sector 

 

A indústria das convenções e exposições tem-se desenvolvido ao longo de mais 

de 20 anos e, com o apoio activo do Governo, está a caminhar gradualmente para o 

mercado, transformando-se numa indústria de alta envergadura, profissionalismo, 

qualidade, e elevado grau a nível mundial, dispondo de vários projectos reconhecidos 

internacionalmente, e desempenhando um papel fulcral na promoção do 

desenvolvimento das indústrias conexas. O sector, cujo número de trabalhadores já 

ultrapassa 3000, tem contribuído para a criação de valor acrescentado na economia 

de Macau, e já ultrapassa os 3500 milhões de patacas. 

No ano passado, os sectores das convenções e exposições e do turismo foram 

gravemente afectados pela COVID-19, e ficaram em suspenso. A situação epidémica 

em Macau e no Interior da China está cada vez mais estável e moderada, todavia, o 

sector das convenções e exposições continua a ser afectado pelo controlo de vistos e 

pela situação epidémica internacional, entre outros factores, o que levou ao 

cancelamento, adiamento e redução da dimensão das convenções e exposições de 

nível internacional, acarretando enormes dificuldades e desafios ao seu 

desenvolvimento. Como a economia externa ainda não está recuperada, só podemos 

depender da procura interna. No decurso deste ano, o Governo, através de políticas 

financeiras activas, estabilizou a economia e assegurou o emprego, o que permitiu o 

desenvolvimento de alguns sectores de Macau, especialmente a promoção da 

estabilidade do turismo e do jogo, portanto, o sector espera que o Governo preste, 

atempada e activamente, apoio ao desenvolvimento do mercado interno, injectando 

uma força motriz estável para o desenvolvimento do sector das convenções e 

exposições, pois os resultados conseguidos, graças ao apoio do Governo Central e 

aos esforços conjuntos do Governo da RAEM e do sector, não foram fáceis de 
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alcançar. Se, devido à epidemia, a indústria das convenções e exposições ficar em 

crise, acredita-se que o impacto será grande para o desenvolvimento da diversificação 

da economia de Macau. 

O sector das convenções e exposições é uma das forças motrizes para a 

diversificação da nossa economia. Após 20 anos de desenvolvimento e investimento, 

já se atingiu uma certa dimensão, porém, face ao futuro, especialmente face à 

concorrência das cidades vizinhas, o que é que o sector pode fazer, com base na 

experiência adquirida, para seguir o seu próprio caminho de desenvolvimento, é algo 

que merece um estudo aprofundado. Com as suas vantagens institucionais, pois 

Macau encontra-se numa fase de desenvolvimento histórico da construção de “Uma 

Faixa, Uma Rota” e da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, acredita-se que, 

desde que se consiga dispor das políticas correctas, as perspectivas de 

desenvolvimento do sector das convenções e exposições continuarão a apresentar 

vantagens e competitividade. 

Pelo que, interpelo sobre o seguinte: 

1. Neste momento, sob a influência da epidemia, o sector das convenções e 

exposições está a enfrentar dificuldades na concretização dos projectos pendentes, e 

também imensos obstáculos no avanço de novos projectos, o que resulta em muitos 

trabalhadores sem nada para fazer e numa enorme pressão de despedimentos no 

sector. Até à recuperação do mercado externo, a única saída para a sobrevivência do 

sector é o desenvolvimento do mercado interno, e para o impulsionar, as seis 

concessionárias do jogo já organizaram várias actividades. O Governo deve incluir o 

sector das convenções e exposições nos serviços de colocações destinados às PME 

e às operadoras do jogo, e incentivar estas últimas a dar prioridade às empresas locais, 

com vista a permitir que os trabalhadores locais retomem os seus postos de trabalho 

e ultrapassem as dificuldades. O Governo vai fazer isso? 

2. Após vários anos, o sector das convenções e exposições tem-se direccionado 

gradualmente para o mercado. No entanto, com o lançamento do plano de 

desenvolvimento da Grande Baía, as cidades vizinhas têm adoptado medidas para o 
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desenvolvimento dos seus sectores das convenções e exposições, investindo mais 

recursos na realização de convenções e exposições de grande envergadura e nível 

internacional. Isto é, de certa forma, concorrência para o desenvolvimento do sector 

das convenções e exposições de Macau, portanto, face a isto, em 2019, o Governo, 

na resposta à minha interpelação, afirma que vai prestar apoio preciso ao sector, com 

vista a elevar a sua competitividade regional. Então, de que medidas de apoio precisas 

dispõe o Governo? Com vista a apoiar ainda mais o desenvolvimento do sector, o 

Governo vai lançar mais medidas de apoio? 

3. Macau tem o seu posicionamento de desenvolvimento como “Um Centro, Uma 

Plataforma e Uma Base”, tem o papel singular de plataforma e ainda vantagens 

institucionais, que lhe permitem desempenhar activamente o seu papel de apoio ao 

desenvolvimento do País. Com o apoio do País, Macau organizou várias convenções 

e exposições de nível nacional, tais como o Fórum Internacional sobre o Investimento 

e Construção de Infra-estruturas, o Fórum de Economia de Turismo Global e o Fórum 

Boao para a Ásia, entre outros, o que contribuiu significativamente para o 

desenvolvimento do sector das convenções e exposições de Macau. O Governo vai 

implementar políticas preferenciais para atrair mais projectos para Macau, a fim de 

impulsionar o pleno desenvolvimento do sector e a diversificação económica de 

Macau? 

 

25 de Fevereiro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM 

Song Pek Kei 


