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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Situação de exploração do Ruilian Wellness Resort, no qual Macau investiu 

mais de 2 mil milhões de patacas na respectiva construção 

 

Ao longo dos anos, as empresas de capitais públicos têm sido alvo da atenção 

da sociedade, especialmente a Macau Investimento e Desenvolvimento S.A. (Macau 

Investimento), cujos investimentos foram significativos e implicaram valores na ordem 

dos 10 mil milhões de patacas. No final do ano passado, o Comissariado de Auditoria 

revelou que a Macau Investimento, sem qualquer estudo nem análise prévia bem 

organizada, tomou uma decisão baseada apenas num anteprojecto de PPT, 

elaborado por uma empresa de consultadoria, para a concretização do projecto 

hoteleiro Ruilian Wellness Resort, que custou mais de 2,6 mil milhões de renmimbi. 

A sociedade ficou espantada com a forma descuidada do Governo ao injectar 

mais de 2 mil milhões do erário público, questionando o mecanismo de apreciação e 

autorização e a falta de fiscalização adequada. Em Março do corrente ano, na 

resposta a uma interpelação de um deputado, o Governo afirmou que, no início do 

ano passado (2020), tinha solicitado à Macau Investimento a suspensão total dos 

novos projectos e planos de investimento e o adiamento da abertura dos projectos já 

concluídos. Contudo, como o projecto em causa já se tinha iniciado, há que ajustar, o 

mais rápido possível, o funcionamento ao nível da gestão, com vista a assegurar a 

gestão adequada e a colocação devida das respectivas indústrias.  

Mas será que alguém vai ter de assumir as devidas responsabilidades? Como é 

que o Governo vai imputar essas responsabilidades? Como é que se pode avançar 
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com o projecto? Até ao momento, o Governo ainda não prestou esclarecimentos sobre 

o assunto. Segundo o orçamento para o próximo ano, o Governo vai continuar a 

injectar 2,6 mil milhões de patacas na Macau Investimento. Neste momento, as 

finanças são insuficientes e o destino destes 2,6 mil milhões de patacas ainda é 

desconhecido, o que nos deixa preocupados e com dúvidas, assim, solicito ao 

Governo que divulgue os detalhes e esclareça a sociedade e a Assembleia Legislativa, 

para que não se repitam os mesmos erros e não se causem prejuízos ao erário público. 

Com vista a acompanhar a situação, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Qual é o ponto de situação do ajustamento da gestão do resort em causa? De 

que planos e medidas dispõe o Governo para o ajustamento da gestão? De que planos 

dispõe para o desenvolvimento desta indústria? 

2. O Governo da RAEM deve imputar as responsabilidades pelas falhas na 

tomada de decisões, ao longo dos anos, sobre o projecto hoteleiro em causa, que 

provocou prejuízos ao erário público, com vista a evitar que, sem a mínima 

preocupação, se repitam situações semelhantes, e a assegurar que o erário público 

seja aplicado de forma mais regular e adequada. Como é que o Governo vai imputar 

as devidas responsabilidades? 

 

19 de Novembro de 2021 

 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da Região 

Administrativa Especial de Macau, 

Leong Sun Iok 


