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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Melhoria do programa “Passeios, gastronomia e estadia” 

 

Há dias, o Governo da RAEM referiu que ia continuar com o programa 

“Passeios, gastronomia e estadia para os residentes de Macau” até finais de Agosto 

deste ano. Desde que a situação da pandemia estabilizou, o Governo lançou duas 

fases de excursões locais, o que promoveu em certa medida a economia interna de 

Macau, e a última fase do programa “Passeios, gastronomia e estadia para os 

residentes de Macau” contou a participação de várias agências de viagens, hotéis e 

guias turísticos, entre outros sectores. Segundo informações disponíveis, desde 

meados de Abril até à presente data, inscreveram-se mais de 30 mil pessoas nas 

excursões, das quais 27 mil já participaram nas excursões, e o número de hóspedes 

nos hotéis atingiu 55 mil, criando-se assim muitas oportunidades de emprego no 

sector do turismo, que foi o mais afectado pela pandemia. 

No âmbito do referido programa, este ano será dada continuidade às medidas 

de benefício adoptadas no ano passado, vai ser aumentado o número de roteiros 

com programas de escolha própria e vão ser acrescentados novos projectos 

experimentais, tais como passeios de barco entre a ponte cais da Barra e a de 

Coloane. O turismo, que é uma indústria pilar de Macau, encontra-se, desde há longa 

data, num ciclo económico interno, no entanto, como são poucos os pontos turísticos, 

a taxa das excursões realizadas nas duas últimas fases do referido programa não foi 

elevada, portanto os resultados foram menores em comparação com a primeira. 

Além disso, quer os roteiros quer os benefícios são repetitivos, o que reduz a vontade 
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de participação dos residentes, e se a situação actual se mantiver, a rendibilidade da 

economia interna vai diminuir. Com a criação da zona de cooperação aprofundada, a 

cooperação entre Macau e Guangdong tem-se reforçado, e Macau deve assumir a 

promoção do turismo regional como principal orientação, e com a intensificação da 

integração turística e cultural na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, Macau 

deve elevar o nível da cooperação, criando uma nova conjuntura de intercâmbio 

cultural e turístico com o Interior da China, a fim de promover a construção de Macau 

como Centro Mundial de Turismo e Lazer. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. O programa “Passeios, gastronomia e estadia para os residentes de Macau” foi 

lançado há mais de dois anos, e como são poucos os locais turísticos, a taxa de 

excursões não aumentou. As excursões guiadas são feitas em média de mês e 

meio em mês e meio, e muitos dos guias turísticos e operadores do sector estão 

em situação de subemprego. Para além disso, olhando para o número de 

participantes, verifica-se que o grau de entusiasmo dos residentes em relação a 

este programa tem diminuído, daí a dificuldade em, através deste, proteger os 

operadores do sector e promover o desenvolvimento da economia interna. 

Segundo muitos residentes, a maioria dos roteiros não tem qualidade, pois é 

tudo feito à pressa, assim, o Governo deve proceder a uma avaliação da 

qualidade e dos resultados do programa em causa. Vai fazê-lo? De acordo com 

os dados mais actualizados sobre os roteiros, o mais acolhido é o passeio de 

helicóptero que, entretanto, já foi cancelado, o que vai reduzir ainda mais o 
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entusiasmo dos residentes. Então, por que razão é que o Governo cancelou 

este roteiro? 

2. No âmbito do desenvolvimento e integração profunda entre Macau e 

Guangdong, Macau deve desenvolver as suas potencialidades e promover a 

cooperação regional. No passado, os passeios de barco eram um dos roteiros 

turísticos típicos de Macau, e nesta fase, o Governo lançou também passeios 

de barco em torno da península, entre a ponte cais da Barra e a de Coloane, no 

entanto, como a maioria dos roteiros é realizada em Macau, é difícil aumentar a 

sua atractividade. Já que estamos a trabalhar em conjunto na prevenção e 

controlo da pandemia, o Governo deve cooperar com as regiões vizinhas, no 

sentido de criar excursões e roteiros até Zhuhai e Henqing, alargando assim a 

dimensão e o espaço turístico de Macau, bem como criar uma nova conjuntura 

para o turismo e consolidar os alicerces da cooperação turística. Vai fazê-lo? 

 

4 de Fevereiro de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 


