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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Recuperação do turismo de Macau  

 

A epidemia de COVID causou um grande decréscimo no número de visitantes 

e um grande impacto no sector do turismo de Macau. Por isso, a tarefa prioritária 

do Governo é estabilizar a base do sector do turismo e, ao mesmo tempo, adicionar 

elementos diversificados para apoiar a recuperação do mercado turístico. 

A “economia nocturna” tornou-se um termo popular nos últimos dois anos, 

especialmente devido à epidemia, e várias províncias e cidades do Interior da China 

lançaram uma série de actividades de “economia nocturna” através da combinação 

de serviços on-line e off-line, para aumentar a atractividade do consumo, 

contribuindo assim para a recuperação do turismo urbano. As cidades de 

Guangzhou, Xiamen e Jinan, entre outras, lançaram o festival de consumo nocturno, 

formando um mercado nocturno com características próprias para promover o 

consumo. De acordo com os dados, o festival de consumo nocturno foi lançado em 

Junho do ano passado em Guangzhou, e impulsionou o aumento das receitas das 

lojas em mais de 30 por cento, sendo muito bem acolhido pela população. 

Em Macau, sob o impacto da epidemia, o número de turistas diminuiu 

significativamente e o tempo médio de permanência reduziu para 1,5 dias, por isso, 

Macau deve, através do recurso a vários eventos, preparar-se para a recuperação 

do mercado turístico e a “economia nocturna” é mesmo o ponto de viragem. De 

facto, em 2019, Macau divulgou o “Estudo e análise sobre a optimização das 
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actividades e produtos turísticos realizadas à noite”, no qual se refere o 

posicionamento de Macau como centro internacional de turismo e lazer. Vários 

eventos nocturnos, incluindo a Parada de Celebração do Ano Novo Chinês, o 

Concurso Internacional de Fogo de Artifício de Macau e o Festival de Luz de Macau, 

já são conhecidos internacionalmente e podem ser aproveitados para criar novos 

espaços de desenvolvimento turístico.  

De facto, já na altura da divulgação do Festival de Gastronomia de Macau, 

muitos comerciantes inscreveram-se para participar e as inscrições terminaram em 

pouco tempo. Com a proximidade do Grande Prémio de Macau, o Governo pode 

juntar as referidas actividades e os recursos marítimos de Macau, através das 

ideias de “Turismo + Gastronomia”, “Desporto + Gastronomia” e “Turismo + 

Desporto”, e impulsionar ainda mais o desenvolvimento do turismo e a recuperação 

do sector. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Tendo em conta o posicionamento de Macau enquanto centro 

internacional de turismo e lazer e cidade gastronómica, o Governo 

divulgou, em 2019, o “Estudo e análise sobre a optimização das 

actividades e produtos turísticos realizadas à noite”. Então, que trabalhos 

posteriores foram desenvolvidos para o efeito? Especialmente no que se 

refere ao reforço da interligação entre os diversos elementos e ao aumento 

da diversificação, como é que se pode contribuir para a recuperação do 

turismo? 
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2. Com a realização de actividades como o Grande Prémio e o Festival de 

Gastronomia, entre outras, e ainda tendo em conta os nossos ricos 

recursos marítimos, o Governo deve, a breve trecho, organizar actividades 

marítimas, tais como passeios nocturnos com embarcações de recreio, 

entre outros, a fim de enriquecer a diversificação do turismo, reforçar a 

atracção de turistas, e aumentar o tempo de permanência destes em 

Macau. Vai fazê-lo? 

5 de Novembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da 

Região Administrativa Especial de Macau, 

Si Ka Lon 

 

 


