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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Impulsionar a economia interna e o turismo local 

 

Os países vizinhos estão cansados de enfrentar a situação epidémica devido 

às suas constantes mudanças. Tendo a indústria do turismo como pilar, e sujeita 

aos factores externos, a economia de Macau tem caído drasticamente sob a 

epidemia. O mercado económico recuperou parcialmente apenas em Agosto do 

ano passado, quando foi desbloqueado em consequência da estabilização da 

epidemia. No entanto, a política de restrições ao turismo de excursões ainda não 

foi relaxada, e o sector do turismo apenas pode contar com o plano de “passeios, 

gastronomia e estadia” para o proteger. Devido à instabilidade da epidemia nos 

últimos tempos, o mercado económico, que tinha vindo a recuperar gradualmente, 

encontra-se novamente em estado de arrefecimento. Além disso, o trabalho de 

prevenção e controlo é mais rigoroso do que no passado. O programa “passeios, 

gastronomia e estadia” para os residentes de Macau foi várias vezes suspenso, 

e a economia interna e externa estagnou ao mesmo tempo, o que afecta 

directamente a indústria em causa. 

 

Acredita-se que o reinício do programa “passeios, gastronomia e estadia”, 

recentemente anunciado pelo Governo, irá contribuir para um crescimento mais 

estável do sector do turismo, mas faltam apenas alguns meses até que termine o 

prazo de realização deste programa. Assim, é limitado o número de excursões 

que podem ser organizadas, assim como o apoio que é prestado através dessa 
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medida. Os operadores do sector do turismo afirmam que, como o plano 

“passeios, gastronomia e estadia” foi suspenso devido aos surtos epidémicos 

verificados recentemente, a situação foi agravada pela perda do período das 

férias do Verão e da “Semana Dourada do 1.° de Outubro”. Mais, como não há 

sinais de recuperação da economia nestes últimos dois anos, e não há trabalho 

suficiente, tanto os motoristas de autocarros de turismo como os guias não 

recebem todo o seu salário, e alguns até não trabalham há muito tempo e não 

têm rendimentos, sendo difícil a subsistência desses operadores.   

 

Sendo a indústria do turismo um dos pilares da economia de Macau, o 

Governo da RAEM tem vindo a planear activamente a sua recuperação e 

desenvolvimento, porém, as mudanças epidémicas na China Continental têm-se 

desenvolvido de forma complexa, portanto, é necessário mobilizar toda a 

população para que as políticas preventivas sejam implementadas de forma 

integrada. O que o Governo da RAEM pode conseguir é muito limitado, por isso, 

ao acelerar a construção de uma barreira imunológica, deve concentrar-se em 

estimular a economia interna, aumentar continuamente a demanda do consumo, 

expandir o raio do mercado, abrir um novo modelo de funcionamento do turismo, 

reforçar a economia de turismo local, e criar mais oportunidades de mercado para 

os operadores turísticos. 

 

Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. O lançamento dos dois planos  ̶ “Vamos! Macau! Excursões Locais” e 
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“Passeios, gastronomia e estadia” para os residentes de Macau obteve o 

reconhecimento de muitos residentes. Após a recente reabertura do programa 

“Passeios, gastronomia e estadia” para residentes de Macau, foram organizadas 

seis excursões logo no primeiro dia, com um total de mais de 200 participações. 

No entanto, como o mercado de Macau tem uma pequena dimensão, o programa 

“Passeios, gastronomia e estadia”, de certa forma, pode incentivar e apoiar o 

referido mercado, no sentido de estabilizar apenas o desenvolvimento do sector. 

Devido ao baixo número de excursões nos dias semanais e à deterioração do 

ambiente de emprego local, os profissionais do sector têm dificuldades para 

mudar de profissão, assim, muitos motoristas de autocarros de turismo e guias 

turísticos encontram-se numa situação difícil. O Governo da RAEM vai ponderar 

a adopção de medidas específicas de apoio económico e de curto prazo, no 

sentido de ajudar os motoristas, os guias turísticos e os desempregados a 

ultrapassarem as dificuldades da vida? 

2. Tendo em conta a actual situação económica e de prevenção epidémica, 

o Governo deve promover, quanto antes, a vacinação, criando barreiras de 

protecção imunológica, para que os turistas do Interior da China possam entrar 

em Macau o mais rápido possível. Antes de relaxar a política, Macau terá de 

continuar a tomar a circulação económica interna como principal tendência de 

desenvolvimento. Assim, o Governo vai continuar a promover programas de 

estímulo económico interno, como o turismo local, a fim de estabilizar o ambiente 

de emprego do sector do turismo? O Governo deve disponibilizar mais recursos 

financeiros para promover a cooperação intersectorial, por exemplo, apoiar e 
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incentivar a realização de exposições e espectáculos culturais, workshops de 

artesanato, entre outros, a fim de atrair mais residentes a participar no programa 

de turismo local e, ao mesmo tempo, aumentar o espaço e o mecanismo de 

desenvolvimento do “Turismo +” local, enriquecendo, assim, o conteúdo do centro 

mundial de turismo e lazer de Macau? 

  

29 de Outubro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

 

Song Pek Kei 


