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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Continuar a lançar medidas para atrair visitantes, com vista a estimular o 

turismo e a economia           

 

Devido ao impacto da epidemia, a desvantagem de Macau ter apenas uma 

indústria predominante torna-se cada vez mais evidente. Macau é uma cidade 

turística, portanto, as autoridades devem elaborar planos de desenvolvimento 

turístico para as diversas zonas e continuar a explorar mais itinerários turísticos, para 

que os diversos recursos deste sector sejam utilizados de forma equilibrada e os 

turistas tenham diferentes experiências turísticas, estimulando-se assim o turismo e a 

economia de Macau.       

Neste momento, regista-se algum aligeiramento na política de entrada e saída, e 

as autoridades lançaram uma série de medidas, como sorteios com descontos para 

hotéis e bilhetes de avião e cupões de consumo, e criaram um “passeio profundo pela 

Taipa e pelo Porto Interior”, entre outras medidas para atrair visitantes, as quais foram 

bem acolhidas pelos turistas e cidadãos locais e contribuíram, de certa forma, para 

aumentar o consumo dos turistas. Segundo algumas opiniões, as autoridades têm 

vindo a procurar aumentar o número de visitantes, mas, para além disso, devem 

também empenhar-se na preparação de passeios culturais de alta qualidade, para 

uma melhor dispersão dos visitantes, proporcionar-lhes mais opções e aumentar a 

sua vontade de pernoitar em Macau e, consequentemente, dinamizar a economia 

dos bairros comunitários e impulsionar o desenvolvimento diversificado da economia 

de Macau.                   
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Pelo exposto, interpelo as autoridades sobre o seguinte:                        

1. As autoridades lançaram, em Junho do ano passado, o programa da 

“Excursão Cultural Profunda nas zonas do Porto Interior e da Taipa”, e, no 

início deste ano, a actividade “MACAO In Movies - Inner Harbour & Islands”. 

A reacção dos cidadãos tem sido positiva, portanto, espera-se que o Governo 

aproveite esta oportunidade para aumentar o número de excursões e de 

itinerários. As autoridades vão criar mais itinerários culturais diversificados? 

Em caso afirmativo, têm alguma calendarização para o efeito? 

2. Nos últimos anos, o Governo de Macau tem-se empenhado em explorar 

itinerários turísticos multidestinos em conjunto com a província de 

Guangdong, e as autoridades também afirmaram que estavam a planear a 

criação de uma página temática sobre o turismo de Macau na plataforma de 

um comerciante de comércio electrónico de renome e que iam colaborar com 

as celebridades da Internet das diversas áreas para a apresentação dos 

vários projectos turísticos de Macau, com vista a oferecer mais oportunidades 

ao sector do turismo local. Qual é então o ponto da situação da preparação e 

da concretização desses planos? 

 

5 de Março de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Zheng Anting 

 


