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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Medidas de atracção de turistas após a “semana dourada” do dia 1 de Maio 

 

A semana dourada de 1 de Maio do Interior da China terminou, e a Direcção dos 

Serviços de Turismo (DST) divulgou uma série de dados [1]: durante a referida 

semana, Macau recebeu 137 mil visitantes, uma média de 27 mil por dia, 

representando um aumento de 33,5% em relação à média diária de visitantes do mês 

anterior. No primeiro dia da semana dourada, o número de visitantes atingiu 42 mil, o 

maior número de visitantes num só dia desde 2022, e a taxa de ocupação média dos 

estabelecimentos hoteleiros cresceu 28,8%, face a Abril de 2010, atingindo 59,5%. 

Esta situação é, de facto, um incentivo para a recuperação económica e uma 

inspiração para a confiança das empresas, e deve-se a vários factores: às medidas 

lançadas pelo Governo da RAEM e operadores do sector no âmbito da promoção 

turística, hotéis e bilhetes de avião, a divulgação e promoção contínuas online e offline 

através de vários canais, os grandes espectáculos de drones, o alargamento do prazo 

para 72 horas dos testes de ácido nucleico para a passagem em Zhuhai e Macau, a 

estabilização da situação da epidemia nas regiões vizinhas, etc. 

Como é que, agora, depois da semana do 1.º de Maio, Macau pode aproveitar bem 

as ocasiões festivas e continuar a atrair mais turistas é algo crucial para a retoma da 

economia de Macau. Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Vão chegar, em breve, os três dias de feriado do Festival do Barco do Dragão. 
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Como é que o Governo vai aproveitar esta festividade para atrair mais 

turistas? Com vista a atrair mais turistas do Interior da China para assistir às 

provas, o Governo pode recorrer às regatas de barcos-dragão para introduzir 

as melhores equipas do Interior da China, reforçando assim a divulgação e a 

importância das regatas de barcos-dragão de Macau. Vai fazê-lo? Nos 

últimos anos, muitos turistas do Interior da China ficaram entusiasmados com 

o modelo de visita de experiência profunda, por isso, o Governo deve, em 

conjugação com a cultura associada ao Festival dos Barcos-Dragão, 

incentivar as empresas e o sector das indústrias culturais e criativas a 

desenvolverem mais produtos relacionados com esta festividade, com vista 

a criar um ambiente favorável ao Festival, a atrair mais visitantes e a criar um 

ambiente mais animado na cidade. Vai fazê-lo? 

2. Depois do Festival do Barco do Dragão, só volta a haver feriados na Festa 

do Bolo Lunar no Interior da China. Embora Macau tenha recentemente 

lançado a terceira ronda do “Terceira ronda do Plano de benefícios de 

consumo por meio electrónico contra a epidemia”, aumentando assim a força 

do consumo local, durante este período, os turistas talvez não possam viajar 

como nas férias do Ano Novo Chinês. Segundo afirmações das autoridades 

numa entrevista no dia 13 de Maio, estão a planear avançar com actividades 

conjuntas com os diversos serviços públicos e empresas de lazer, com vista 

a realizar, todos os meses, actividades promocionais com temas diferentes 

[2]. As autoridades devem colaborar com as associações e empresas, no 
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sentido de oferecer mais viagens de fim-de-semana específicas e descontos 

de consumo, por exemplo, atendendo às características das férias de Verão 

dos estudantes, podem promover excursões para pais e filhos, viagens de 

estudo, etc. Como é que vão fazê-lo? Como pode o sector do turismo local 

ser integrado no projecto, de modo a atrair mais visitantes, ao mesmo tempo 

que se pode ajudar o sector a aproveitar as oportunidades e a atrair mais 

pessoas para trabalhar? 

3. O festival de drones demonstra o encanto da combinação entre a tecnologia 

e a arte. A Direcção dos Serviços de Turismo, segundo as suas afirmações, 

vai empenhar-se para o festival de drones se transformar num dos eventos 

anuais emblemáticos de Macau, vai aprofundar a integração transfronteiriça 

“turismo + eventos” e “turismo + tecnologia”, e vai continuar a trabalhar em 

conjunto com todos os sectores para promover a diversificação da indústria 

turística de Macau e o desenvolvimento sustentável [3]. Pelo exposto, o 

Governo deve promover a participação das empresas locais quer da área da 

inovação científica e tecnológica quer de outras indústrias na criação de 

marcas de drones locais, com vista a impulsionar o desenvolvimento das 

indústrias locais. Vai fazê-lo? O Governo, partindo da perspectiva da 

integração “turismo + tecnologia”, deve ponderar introduzir mais tecnologias 

e formas de expressão artística, com vista a promover a interacção com o 

público e a transformar Macau num novo ponto de atracção de eventos, 

promovendo a economia regional. Vai fazê-lo? 
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12 de Maio de 2022 

 

[1]: Conforme noticiário da Direcção dos Serviços de Turismo, de 5 de Maio 

de 2022 - https://www.gov.mo/pt/noticias/606952/  

[2] Fonte da notícia 

https://www.tdm.com.mo/zh-hant/news-detail/690838  

[3] Fonte da notícia 

https://www.cyberctm.com/zh_TW/news/detail/2845497#.Yo32EqhByUl  

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ngan Iek Hang 


