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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Revitalização de Lai Chi Vun 

 

Ao longo dos anos, a sociedade tem prestado atenção ao trabalho de 

revitalização de Lai Chi Vun, esperando que, através do aperfeiçoamento do 

respectivo planeamento, se alcance a conservação da zona dos estaleiros 

navais, da cultura e da história da respectiva indústria de Macau, se reforce a 

exploração da sua eficácia económica e cultural, e se promova o 

desenvolvimento turístico daquela zona. Segundo afirmações recentes do 

Instituto Cultural (IC), o Governo vai, a curto prazo, lançar um concurso para a 

execução das obras de revitalização de cinco lotes na zona dos estaleiros 

navais de Lai Chi Vun, com uma área de mais de 4000 metros quadrados, e 

após a respectiva revitalização, haverá um espaço polivalente e semi-coberto, 

um jardim e uma praça, para lazer dos residentes nos dias normais, e para a 

realização de espectáculos e feiras, entre outras actividades. Face às 

oportunidades de revitalização de Lai Chi Vun, o sector da pesca de Macau 

espera que se possa promover a pesca recreativa e ajudar os pescadores na 

reconversão e valorização das suas actividades. 

As indústrias da construção naval e da produção de incenso, de panchões 

e de fósforos são consideradas quatro indústrias tradicionais de Macau. A 

pesca teve uma fase de grande prosperidade, mas desde meados/finais da 
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década de noventa começou em declínio e entrou em decadência. Para aliviar 

a pressão económica dos pescadores, desde 2009, a Direcção dos Serviços 

para os Assuntos Laborais (DSAL) e a Capitania dos Portos (CP) têm 

organizado, anualmente, o “Plano de formação para pescadores durante o 

período de defeso da pesca”. Além disso, com o apoio da Direcção dos 

Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) e da Direcção dos 

Serviços de Turismo (DST), o “Passeio marítimo no período de defeso de 

pesca”, organizado pela Associação de Auxílio Mútuo de Pescadores de 

Macau, foi muito bem acolhido pelos residentes e turistas, que ficaram a 

conhecer a história e a evolução da pesca tradicional de Macau. Isto demonstra 

que a promoção contínua do desenvolvimento do sector tem um significado 

positivo e um valor especial nesta nova era. 

Com vista a ajudar os pescadores que pretendem deixar o mar a aceder 

ao emprego e a criar negócios, para encontrarem saídas diversificadas e se 

resolver, a longo prazo, a questão da reconversão dos pescadores, o Governo 

da RAEM deve alargar, de forma activa, o espaço da economia azul e definir 

uma série de medidas de apoio, incentivando o desenvolvimento inovador em 

articulação com o turismo e as indústrias culturais e criativas, para promover o 

desenvolvimento da indústria da pesca recreativa, criar mais elementos para a 

construção do centro mundial de turismo e lazer, e ajudar os pescadores, 

através de diferentes formas, na reconversão e na valorização das suas 

actividades. Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. A pesca é uma indústria tradicional de Macau com determinadas 
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características culturais. O “Passeio marítimo”, levado a cabo nos 

últimos anos, tem sido bem acolhido pelos residentes e tem atraído a 

participação de muitos turistas, mas devido ao limite de vagas, muitos 

não conseguem participar. O Governo deve aproveitar a revitalização 

de Lai Chi Vun para promover actividades semelhantes às do “Passeio 

marítimo”, no sentido de desenvolver o turismo marítimo em 

articulação com o posicionamento do desenvolvimento do Centro 

Mundial de Turismo e Lazer, promover a cultura da pesca tradicional, 

e ajudar os pescadores na criação dos seus próprios negócios e a 

diversificar as suas saídas profissionais. Vai fazê-lo? De que políticas 

de longo prazo dispõe o Governo para a preservação das 

características tradicionais do sector da pesca de Macau e para apoiar 

o seu desenvolvimento? 

2. A promoção do desenvolvimento das indústrias culturais e criativas é 

uma das funções da zona de revitalização, e o Governo afirmou que ia 

lutar para que esta fosse parcialmente aberta ao público em meados 

ou finais deste ano. Então, já definiu algum plano concreto de apoio ao 

desenvolvimento destas indústrias? Vai considerar o desenvolvimento 

da indústria da pesca recreativa como um projecto prioritário de apoio? 

Quais são as ideias do Governo sobre o apoio ao empreendedorismo 

juvenil e a formação de talentos na área da transmissão de técnicas 

tradicionais? 

3. Face à insuficiência de instalações complementares de trânsito e ao 
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seu eventual impacto aquando da abertura da referida zona, de que 

medidas dispõe o Governo para uma melhor coordenação do trânsito? 

De que planos complementares de trânsito dispõe? Para que a zona 

dos estaleiros navais possa ser restaurada e rapidamente activada, e 

a economia comunitária e a vida cultural nas Ilhas sejam dinamizadas, 

é necessário acelerar a definição e a concretização do planeamento 

geral da zona dos estaleiros. Qual é o ponto de situação da definição 

do planeamento geral? Quais são as ideias em concreto? 

 

 31 de Janeiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 


