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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à 

Assembleia Legislativa, Leong Sun Iok 

 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, tendo 

consultado os pareceres da Direcção dos Serviços de Turismo (adiante 

designada por “DST”), da Direcção dos Serviços de Economia e 

Desenvolvimento Tecnológico (adiante designada por “DSEDT”), da 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (adiante designada 

por “DSAT”) e da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e Água 

(adiante designada por “DSAMA”), o Instituto Cultural (adiante 

designado por “IC”) apresenta a seguinte resposta à interpelação escrita 

do Sr. Deputado Leong Sun Iok, de 31 de Janeiro de 2022, enviada a 

coberto do ofício n.º 157/E123/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa, de 10 de Fevereiro de 2022, e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo em 11 de Fevereiro de 2022:  

Visando aproveitar melhor os recursos do espaço dos Estaleiros 

Navais de Lai Chi Vun e acelerar a sua abertura para a utilização do 

público, o IC procedeu, em primeiro lugar, à revitalização da primeira 

fase de cinco dos lotes de terreno (X-11 até X-15), podendo estes ser 

abertos ao público no final do corrente ano. O objectivo de revitalização 

da primeira fase consiste em construir um espaço que reúna as funções 

de cultura criativa e lazer, onde se possam realizar espectáculos, 

concertos e feiras de produtos culturais e criativos de Macau de pequena 

dimensão, acolhendo cidadãos e turistas, por forma a estimular o 

desenvolvimento da cultura e turismo do bairro urbano antigo de 

Coloane. A estrutura concreta respeitante está a ser aperfeiçoada e 
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optimizada.  

A DST, em colaboração com a DSAMA, prestou apoio à Associação 

de Auxílio Mútuo de Pescadores de Macau na organização do “Passeio 

marítimo no período de defeso de pesca”, a fim de alargar as actividades 

turísticas relacionadas com o sector da pesca no período de defeso de 

pesca tradicional, permitindo aos participantes apreciarem a paisagem de 

Macau através do mar num barco de pesca e ouvirem as explicações dos 

profissionais da indústria pesqueira sobre a faina e a vida dos pescadores. 

Nos últimos anos, a Associação de Pescadores tem vindo a analisar a 

viabilidade da organização regular de passeios marítimos durante o 

período de defeso mas, no entanto, tendo em conta o custo e a eficiência 

dos mesmos, não se conseguiu alcançar um consenso.   

Em relação ao apoio à pesca de Macau, a DSEDT lançou várias 

medidas de apoio, incluindo o “Plano de Apoio a Pequenas e Médias 

Empresas”, “Plano de Apoio a Jovens Empreendedores ”, “Plano de 

Garantia de Créditos a Pequenas e Médias Empresas”, “Plano de 

Garantia de Créditos a Pequenas e Médias Empresas Destinados a 

Projecto Específico” e “Plano de Bonificação para Incentivar o 

Desenvolvimento e a Valorização Empresarial”, para ajud ar as empresas 

a melhorarem as suas condições de exploração e a promoverem a sua 

reconversão e valorização. As respectivas medidas de apoio aplicam -se 

às PME de diversos sectores de actividades económicas, incluindo as 

empresas do sector das pescas, que es tejam registadas, para efeitos 

fiscais, na Direcção dos Serviços de Finanças, no sentido de ajudá-las a 

aliviarem a pressão financeira, promovendo a sua valorização e 

reconversão, bem como aumentar a sua competitividade global. Ao 

mesmo tempo, apoia também os jovens a criarem os seus negócios.  
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Para continuar a elevar o valor global do turismo na área marítima e 

impulsionar o desenvolvimento da economia turística, a DST lançou  o 

Programa de Apoio Financeiro Específico para Actividades “Turismo 

marítimo” do Ano de 2022, para incentivar as associações locais a 

aproveitarem as áreas marítimas e costeiras, organizar actividades 

turísticas ou experiências de lazer diversificadas, tais como, o “Reel 

Fun” e o “Programa de Apoio Financeiro Específico para Actividade s do 

Turismo marítimo - Explorar a Praia do Manduco”, juntando os produtos 

existentes do Passeio Marítimo, ligando os recursos marítimos e 

costeiros, e apresentando e promovendo as características marítimas de 

Macau através das experiências dos passeios.  

Por outro lado, existe no Museu Marítimo uma exposição 

permanente relativa à pesca. No futuro, a DSAMA dará continuidade ao 

apoio a prestar por diversas vias ao sector, para que este organize 

actividades diversificadas promovendo a pesca.  

No que diz respeito à coordenação de tráfego, a DSAT irá colaborar,  

de forma activa, com o plano de revitalização da zona dos Estaleiros 

Navais de Lai Chi Vun, procedendo atempadamente ao ajustamento das 

instalações complementares de trânsito. Prevê-se que o novo parque de 

estacionamento público, junto à Estrada de Seac Pai Van, em Coloane, 

seja aberto ao público no quarto trimestre do corrente ano. O IC irá 

planear adequadamente a abertura do espaço de acordo com o estado de 

situação na altura e gerir o fluxo de visitantes,  no sentido de 

proporcionar aos cidadãos e turistas experiências de visita e utilização 

de excelência.  

O aproveitamento da fase posterior dos Estaleiros Navais de Lai Chi 
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Vun será programado oportunamente de acordo com o planeamento geral 

da zona.  

Muito obrigado pela atenção de V. Ex.ª.  

Macau, aos 1 de Março de 2022  

 

              A Presidente do Instituto Cultural  

                                                   Leong Wai Man         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           

    


