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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Lei Chan U 

 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, esta Direcção de Serviços 

apresenta a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lei Chan U, de 25 

de Fevereiro de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 232/E174/VII/GPAL/2022, da 

Assembleia Legislativa, de 3 de Março de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe 

do Executivo em 4 de Março de 2022:  

Foi publicado em 2021 o relatório de revisão e estudo sobre o Plano Geral do 

Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau, com um total de 91 planos de 

acção revistos e reorganizados, incluindo 77 planos faseados (0-5 anos) e 14 planos 

de longo prazo (6-10 anos), abrangendo os elementos de produtos e serviços de 

turismo familiar.  

Em relação aos planos faseados, segundo as sugestões do relatório, pode-se 

explorar e utilizar as instalações turísticas emblemáticas para enriquecer o conteúdo 

dos produtos de turismo familiar, pelo que se promoveu activamente o 

desenvolvimento das instalações de entretenimento de família, o Museu do Grande 

Prémio de Macau, subordinado a estes Serviços, foi inaugurado em Junho de 2021, 

centrando-se numa experiência de “educação e diversão”, introduzindo 

equipamentos multimédias interactivos diversificados e adequados às crianças, bem 

com organizando periodicamente workshops sobre o tema do Grande Prémio, com 

vista a aumentar as oportunidades de interacção entre pais e filhos e proporcionar 

ao segmento de turismo familiar uma rica experiência de visita. 

(
(T radução)  

 



 

 

    
澳  門  特  別  行  政  區  政  府  

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

旅  遊  局  

Direcção dos Serviços de Turismo 

 

  

 

Ao mesmo tempo, esta Direcção de Serviços promove continuamente o tema de 

viagens com crianças, produzindo vídeos promocionais sobre o turismo de Macau, 

dicas de viagem com crianças e materiais publicitários, a serem divulgados através 

dos meios de comunicação social mais recentes no Interior da China, e os líderes de 

opinião são convidados para divulgar informações sobre o tema de viagens com 

crianças nas suas plataformas sociais. Visando as épocas douradas para viagem 

como férias de Verão dos estudantes e feriados do Interior da China, esta Direcção 

de Serviços irá colaborar com as agências de viagens e companhia aérea online no 

Interior da China, para lançar produtos turísticos em preços especiais de viagem a 

Macau, de forma a atrair os consumidores de viagens com crianças a passarem as 

suas férias em Macau. 

Para impulsionar a recuperação da indústria turística local, esta Direcção de 

Serviços e os sectores relacionados lançaram em 2020 o programa “Vamos! Macau! 

Excursões Locais” bem como o programa “Passeios, gastronomia e estadia para 

residentes de Macau” em 2021 e 2022, para criar vários roteiros inovadores de 

viagem local, que incluem os elementos de lazer, família, exploração e passeio de 

barco, com vista a promover o desenvolvimento dos produtos de turismo familiar.   

Além disso, a Direcção de Serviços tem vindo a incentivar as empresas pública 

e privada de Macau a criarem diversos tipos de instalações para viagens em famílias, 

como, a prestação de apoios à zona de resorts turísticos integrados no lançamento 

da exposição artística de vídeo mapping e às associações locais na realização de 

actividades destinadas às famílias. E estes Serviços lançaram, em 2022, os 

programas de apoio financeiro específico para actividades “Dinamizar a economia 
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comunitária no âmbito do turismo”, “Promover a cultura gastronómica” e “Turismo 

marítimo”, e dentre elas, muitas actividades financiadas são destinadas às famílias, 

integrando o turismo comunitário, os contos gastronómicos, a história cultura, a arte 

cultural e criativa, os recursos marítimos, entre outros elementos, de modo a 

enriquecer a experiência de viagem para pais e filhos através de formas interactivas, 

e promover o desenvolvimento diversificado das actividades turísticas de Macau. 

Aquando da revisão e estudo do referido Plano, consultou-se as sugestões sobre 

as instalações turísticas e os elementos de lazer que constam do “Plano Director de 

Região Administrativa Especial de Macau (2020-2040)”, razão pela qual, 

relativamente aos planos de longo prazo, o relatório apresenta os planos de 

construção das instalações culturais urbanas nas zonas dos novos aterros e de 

remodelação do Museu do Vinho, propondo a utilização dos espaços potenciais para 

explorar novos pontos turísticos, de modo a impulsionar o planeamento de 

construção das zonas de turismo cultural com características, nomeadamente, o 

Porto Interior, a Antiga Fábrica de Panchões Iec Long, etc.. Como estas zonas têm 

os elementos de turismo familiar, pode-se criar o espaço de lazer e entretenimento. 

 

 

 

     A Directora dos Serviços 

Maria Helena de Senna Fernandes 

15 de Março de 2022 

  

 

 

 

 

 

  

  


