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INTERPELAÇÃO ORAL  

 

Promoção da recuperação do Turismo 

 

Desde o início de 2020, altura em que eclodiu o surto da pneumonia do novo 

coronavírus, a economia e a sociedade de Macau têm sido gravemente afectadas 

e os diversos sectores lutam para manter os seus negócios, nomeadamente o do 

turismo, que, enquanto pilar da economia de Macau, por depender bastante do 

exterior, contando fundamentalmente com clientes de fora de Macau, tem-se 

mantido numa situação extremamente difícil. Perante isto, a Administração 

investiu muitos recursos, organizando vários grandes eventos durante o Ano 

Novo Chinês e em cooperação com bancos e plataformas da rede do Interior da 

China, tem realizado, de forma contínua, actividades de promoção para atrair os 

turistas a deslocarem-se a Macau e a consumirem, a fim de impulsionar a 

economia. 

 Estas medidas obtiveram bons resultados. Segundo as notícias, durante a 

semana dourada do Ano Novo Lunar, no início do mês de Fevereiro, Macau 

recebeu mais de 110 mil visitantes e a taxa média de ocupação hoteleira foi de 

63,8 por cento. Nas zonas turísticas tradicionais, alguns lojistas elogiaram as 

actividades do Ano Novo Lunar realizadas pelo Governo, que trouxeram muitas 

pessoas para as tais zonas. Alguns turistas do Interior da China afirmaram, numa 
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entrevista, que foram atraídos pelo ambiente festivo manifestado na propaganda 

das actividades do Ano Novo Lunar e optaram por vir a Macau. 

No entanto, estamos a ver também que, devido ao impacto da epidemia em 

todo o mundo e nas regiões vizinhas, a curto prazo, o caminho da recuperação 

global do sector turístico de Macau está ainda cheio de desafios. Em 2022, o 

Governo deu um bom início ao desenvolvimento do sector do turismo, mas, como 

criar novos elementos turísticos para aumentar a atractividade e competitividade 

do turismo de Macau no futuro, é uma tarefa urgente para a recuperação do sector 

turístico e também para a da economia em geral de Macau. 

Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. A co-criação de destinos turísticos com as cidades da Grande Baía é 

sempre um dos pontos importantes para o desenvolvimento do turismo de Macau. 

Actualmente, já foi formado um mecanismo de comunicação mútua entre Macau 

e a província de Guangdong sobre a política de prevenção de epidemias, o que 

tem assegurado intercâmbios convenientes entre o pessoal dos sectores 

económico e comercial dos dois locais, e assistência para a construção conjunta 

de destinos turísticos. Assim, de que medidas dispõem as autoridades para 

reforçar ainda mais a cooperação com as cidades da Grande Baía no âmbito do 

turismo, com vista a explorar os produtos turísticos com os itinerários 

“multidestinos” integrados na Grande Baía, a enriquecer os elementos turísticos 

de Macau e a alargar as fontes de turistas?  

2. Os Jogos Olímpicos de Inverno, realizados com sucesso em Pequim no 
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início de Fevereiro, mostram mais uma vez o papel do evento desportivo na 

promoção da imagem da cidade e do turismo. Apesar de os desportos de gelo e 

neve serem relativamente impopulares no Sul da China, os Jogos Olímpicos de 

Inverno continuam a ser um dos eventos mais populares. Nos últimos anos, o 

Governo tem vindo a promover vigorosamente o modelo de desenvolvimento 

sinérgico “turismo + desporto”, que tem desempenhado um papel positivo na 

promoção do desenvolvimento da indústria do turismo de Macau. No futuro, vai-

se ponderar introduzir novos eventos desportivos, para que Macau possa ter a 

oportunidade de agarrar as oportunidades na fase inicial do desenvolvimento de 

novos eventos e competições desportivas, promovendo ainda mais o 

desenvolvimento coordenado da indústria desportiva e do turismo de Macau? 

 

14 de Fevereiro de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM 

Leong On Kei 


