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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Há que prestar atenção à implementação de novas medidas de apoio 

económico 

  

Em Macau, o Ano Novo Lunar é uma época alta de turismo, no entanto, o 

Interior da China tem apelado à redução da mobilidade dos turistas, uma vez que a 

epidemia continua a persistir em todo o mundo. Segundo os dados divulgados pelas 

autoridades, entre a véspera e o 6. ° dia do Ano Novo Lunar as entradas e saídas nos 

postos fronteiriços atingiram 1,357 milhões, isto é, uma redução de 11% em termos 

anuais; e entraram em Macau 91 mil turistas, isto é, uma redução de 65,3% em 

comparação com o período homólogo do ano passado. De facto, a epidemia já afecta 

Macau há mais de um ano, e embora os vistos individuais do Interior da China 

tenham sido retomados em Setembro do ano passado, nos últimos seis meses, ou 

seja, durante as principais semanas douradas do Dia Nacional, do Natal e do Ano 

Novo Lunar, o número de visitantes cresceu a ritmo relativamente lento, ou seja, 

muito diferente da situação normal do passado, consequentemente, o ritmo de 

recuperação da economia e do turismo é inferior ao previsto. 

Devido à eficácia dos trabalhos de prevenção e controlo levados a cabo pelo 

Governo, Macau alcançou resultados na fase de combate à epidemia, mas enquanto 

cidade turística e enquanto microeconomia, o desenvolvimento económico e a 

interacção com o exterior são bastante importantes, portanto, a recuperação 

económica está dependente da evolução da epidemia nos países e regiões vizinhas 
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e até em todo o mundo, e muitos residentes, operadores e lojistas continuam a 

combater a epidemia apesar das difíceis condições de vida e do ambiente comercial. 

Já passou mais de meio ano desde que o Governo lançou a segunda ronda de 

medidas de apoio económico, e o prazo de utilização do cartão de consumo terminou 

no final do ano passado, portanto, há vozes na sociedade que querem que as 

autoridades concedam novamente apoio económico direccionado aos residentes 

afectados pela epidemia, a fim de dinamizar a economia. 

 O Governo afirmou que a nova ronda de apoio económico ia depender da 

situação real e que as portas não estavam fechadas, e, recentemente, o Chefe do 

Executivo voltou a afirmar que ia estudar a possibilidade de implementação de uma 

terceira ronda de medidas de apoio económico, tendo em conta o desenvolvimento 

da epidemia e a situação económica. Como a actual situação epidémica continua a 

afectar a economia, e embora a taxa de desemprego dos residentes (entre Outubro e 

Dezembro de 2020) tenha reduzido de 4,1% para 3,6%, continua a manter-se num 

nível elevado em relação aos anos anteriores, portanto, os diversos sectores 

continuam a ser afectados, em diferentes graus. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. As autoridades afirmaram que a terceira ronda de medidas de apoio económico 

só devia ser implementada sob condições especiais. A actual situação da 

epidemia continua globalmente instável, o ritmo da recuperação económica de 

Macau está mais incerto do que o previsto, os sectores enfrentam dificuldades 

nas suas actividades e a taxa de desemprego mantém-se num nível elevado. 
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Assim sendo, o Governo deve esclarecer quais são os pressupostos para a 

implementação de novas medidas de apoio económico. Vai fazê-lo? 

2. O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, afirmou, recentemente, que ia estudar e 

analisar a implementação de novas medidas de apoio económico. Os serviços 

competentes devem concluir o respectivo estudo e divulgar, quanto antes, as 

medidas concretas e os respectivos planos, com vista a definir, com precisão, 

as medidas de apoio económico, para ajudar os residentes das diversas 

camadas sociais na luta contra a epidemia. Vão fazê-lo? 

3. Devido à instabilidade da situação em geral, o ritmo de recuperação do turismo 

foi afectado pela situação epidémica no Interior da China e pelas políticas de 

prevenção da epidemia. Com a implementação do programa de vacinação e a 

estabilização da epidemia no Interior da China e em Macau, de que planos de 

promoção turística e novos produtos turísticos dispõe o Governo para atrair 

mais turistas do Interior da China, bem como para promover o desenvolvimento 

do turismo local? 

 

19 de Fevereiro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM 

Wong Kit Cheng 


