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INTERPELAÇÃO ORAL

Prestar atenção à recuperação e às perspectivas de desenvolvimento do
turismo

A pandemia acarretou impactos sem precedentes para o turismo, sector
predominante da economia de Macau, sobretudo para as micro, pequenas e médias
empresas comunitárias relacionadas com os sectores do turismo e serviços, que
insistiram nas dificuldades durante mais de dois anos. A pandemia está controlada, e
o Governo avançou com o levamento gradual das restrições alfandegárias com o
Interior da China. Embora a situação pandémica continue incerta, com a
normalização dos trabalhos de combate e prevenção em Macau e no Interior da
China e o aumento da taxa de vacinação, a sociedade está a adaptar-se
gradualmente ao actual ritmo desses trabalhos, esperando que o Governo adopte
medidas mais específicas e estratégicas para a recuperação do turismo, injectando
uma força motriz maior na economia de Macau.
O Governo já manifestou expressamente que vai implementar uma nova ronda
de apoio económico, incluindo um novo plano de benefícios de consumo electrónico
e as subvenções da água e da electricidade, com vista à estabilização da economia,
garantia do emprego e manutenção da vida da população. Isto merece o nosso
reconhecimento. No entanto, o sector do turismo depende sempre do fluxo de
pessoas e a procura interna pode ser um apoio parcial, pois para o sector recuperar e
se desenvolver de forma sustentável, é necessário o apoio dos visitantes, ou seja, um
suporte conjunto da procura externa e interna. Segundo consta, as autoridades já
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dispõem de planos de promoção turística, no entanto, o sector e especialmente as
micro, pequenas e médias empresas afectadas pela pandemia precisam de
acompanhar o trabalho das autoridades, de medidas específicas de apoio, e dos
esclarecimentos do Governo.
A recuperação e o desenvolvimento do sector do turismo vão levar muito tempo,
e o posicionamento de Macau como Centro Mundial de Turismo e Lazer já foi
claramente definido. O rumo do desenvolvimento que antigamente se concentrava na
quantidade de visitantes passa a concentrar-se na qualidade e na quantidade, por
isso, os operadores esperam que o Governo aproveite o tempo disponível para
acelerar o aperfeiçoamento das instalações complementares e infra-estruturas
turísticas, para o desenvolvimento do sector do turismo de Macau caminhar rumo ao
desenvolvimento “trabalhado, excelente, característico e lindo”.
Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:
1. Segundo o Secretário para a Economia e Finanças, “perante a situação
crítica da economia no primeiro trimestre, o Governo já preparou vários planos para
atrair turistas e incentivar a recuperação económica; e até ao final do ano, vão ser
realizadas, todos os meses, actividades de promoção do turismo de Macau”. Então,
qual é o plano em concreto? Existem medidas específicas para apoiar as micro,
pequenas e médias empresas dos bairros comunitários?

2. O Governo chegou a negociar com diferentes províncias e cidades do Interior
da China sobre a retoma do visto de excursões, mas a evolução da situação da
pandemia está a impedir o processo. Qual é o ponto da situação?
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3. Na sessão de perguntas e respostas na AL, o Chefe do Executivo afirmou o
seguinte: “como o mercado de Macau é demasiado monótono, espero que, antes da
reabertura das fronteiras, os operadores do sector ponderem sobre o assunto,
intensifiquem as acções de formação e explorem novos mercados, em articulação
com a missão de transformar Macau num Centro Mundial de Turismo e Lazer”. O
Governo deve organizar acções de formação para os profissionais do sector, com
vista a criar uma reserva de recursos humanos locais para a diversificação do
mercado turístico de Macau. Vai fazê-lo?

28 de Abril de 2022

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM,
Wong Kit Cheng
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