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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Leong Sun Iok 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o 

parecer da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), apresento a seguinte resposta à 

interpelação escrita do Sr. Deputado Leong Sun Iok, de 18 de Março de 2022, enviada a 

coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 320/E241/VII/GPAL/2022, de 28 de 

Março de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 29 de Março de 

2022: 

1. A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Á gua (DSAMA) dispõe 

de um serviço de requerimento online para a entrada e saída do porto de 

embarcações de recreio de turismo individual, o qual, em 2021, passou a incluir 

todas as embarcações de recreio do exterior. Este ano, o serviço será alargado à 

aplicação para o telemóvel. 

 Esta Direcção de Serviços tem vindo a melhorar as instalações complementares 

de hardware e software do sector das embarcação de recreio, tendo criado, em 

2021, um fundeadouro provisório junto da praia de Hác Sá, para a prática de 

desportos naúticos, pesca ou actividades de entretenimento durante a estadia no 

fundeadouro. 

2. Esta Direcção de Serviços vai continuar a manter contacto com as autoridades 

de Guangdong para saber a evolução recente das respectivas políticas e medidas. 

Por outro lado, soube-se que as autoridades de Shenzhen implementaram, 

recentemente, a política de isenção de pagamento da caução relativa ao imposto 

aduaneiro para o turismo individual de embarcações de recreio. Acredita-se que 

esta medida poderá desempenhar uma função exemplar.  



 

 

 
澳 門 特 別 行 政 區 政 府 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

海 事 及 水 務 局 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Á gua 

（譯本 Tradução） 

  

 

 
海事及水務局  格式六  

D S A M A  -  M od e l o  6  

 

 

3. O relatório preliminar do estudo do “Zoneamento marítimo funcional” e o 

“Plano das áreas marítimas” foi concluído no final de 2021. Esta Direcção  de 

Serviços está, neste momento, a solicitar o parecer interno dos serviços públicos. 

 A DST salientou que realizou, recentemente, em conjunto com as três 

associações locais do sector turístico, uma visita de estudo aos recursos turísticos 

das ilhas de Zhuhai, tendo dado apoio às entidades de turismo de Zhuhai para 

convidar os representantes destas associações para participarem nas actividades 

de intercâmbio no âmbito do turismo das ilhas de Zhuhai, dando-lhes a conhecer 

os recursos das ilhas de Zhuhai, os meios de transporte, entre outros, 

contribuindo para a concepção e desenvolvimento de produtos. Embora a actual 

situação pandémica possa resultar no ajustamento das medidas de passagem 

transfronteiriça, a DST tem vindo a manter uma estreita ligação com os serviços 

de turismo das regiões vizinhas, promovendo o desenvolvimento do turismo 

costeiro dos dois lados de acordo com a situação concreta, nomeadamente, 

desenvolver estudos sobre o lançamento de produtos turísticos especiais das 

ilhas transfronteiriças, bem como explorar a possibilidade de ligação de mais 

pontes-cais com os pontos turísticos para embarque e desembarque desses sítios. 

Com base nas “Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da 

Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, a DST propôs que, para além da 

promoção do turismo individual com embarcações de recreio, também se pode 

considerar o aumento do âmbito, da duração e dos tipos de actividades das 

embarcações com fins turísticos gerais na área marítima da Grande Baía, de 

modo a alargar o âmbito das actividades dos visitantes a Macau, beneficiando a 

promoção das actividades turisticas marítimas como produto turístico de Macau. 

Por outro lado, a DST lançou o programa de apoio financeiro específico para 

actividades de “Turismo marítimo” para incentivar as associações a 
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aproveitarem as áreas marítimas e as zonas costeiras de Macau, bem como os 

programas de passeio marítimo em Macau, proporcionando actividades 

turísticas ou experiências de lazer diversificadas. Este ano, serão concedidos 

apoio financeiro às associações locais na organização de cinco actividades, 

prevendo-se atrair cerca de 10 000 participantes e que cerca de 120 lojas serão 

benificadas directa e indirectamente com este apoio. 

  A Directora dos Serviços de Assuntos 

Marítimos e de Á gua, 

Wong Soi Man 

13 de Abril de 2022 

 


