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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Apoio à actualização e reconversão da indústria pesqueira 

 

A pesca é uma indústria de Macau com características históricas e fornece 

diariamente aos residentes de Macau pescado fresco e vivo, alimentando várias 

gerações de pescadores, pelo que a sobrevivência da pesca é indispensável. 

Segundo alguns operadores do sector, com o aumento de fenómenos climáticos 

extremos, a redução dos recursos de peixes marinhos, o enfraquecimento da força 

laboral e a falta de competitividade dos barcos de pesca, os custos operacionais 

aumentam todos os anos e a sobrevivência da pesca é muito difícil. Na indústria 

pesqueira de Macau trabalham milhares de pessoas, incluindo pescadores, 

marinheiros, grossistas, retalhistas do mercado, etc., por isso, espero que o Governo 

possa ponderar sobre a definição de um rumo mais claro e prestar apoio à 

reconversão e valorização da indústria pesqueira. 

 

O recente grave incêndio de um barco de pesca no Porto Interior despertou a 

atenção da sociedade. Há quem entenda que o Governo deve aprender com a 

experiência e melhorar a forma de separação dos barcos de pesca quando estão 

atracados, assim como reforçar a capacidade de combate a incêndios nas áreas 

marítimas, e promover a coordenação interdepartamental. Depois desse incêndio, o 

Governo já deve ter verificado que as empresas de pesca modernas não dispõem de 
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embarcações modernas, para além de outros problemas de fundo que não 

conseguem resolver através do seu próprio esforço. Numa reunião realizada no ano 

passado, o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais do nosso país referiu que 

esperava que indústria pesqueira de Hong Kong e Macau pudesse integrar-se no 

desenvolvimento agrícola e rural no âmbito do 14.º Plano Quinquenal Nacional, com 

vista à reconversão e valorização, com a maior brevidade possível, desse sector, e ao 

seu desenvolvimento sustentável. Segundo as opiniões do sector, os barcos antigos 

de madeira são mais susceptíveis a incêndios, a sua produtividade é baixa e, ao 

mesmo tempo, as companhias de seguros não estão dispostas a oferecer uma 

cobertura de seguro integral para esses barcos. Mais, mesmo que seja um seguro 

contra terceiros, em geral, o prémio é muito elevado, e a cobertura do seguro é muito 

limitada. 

 

Apesar de muitos pescadores quererem trocá-los por novas embarcações de 

pesca, o preço de uma nova embarcação, com uma dimensão aproximada de 40 

metros, ultrapassa os 12 milhões de patacas. Porém, em Macau, os pescadores 

apenas podem beneficiar de um crédito do Fundo de Desenvolvimento e Apoio à 

Pesca com um valor máximo de 800 mil patacas. Segundo os operadores do sector, 

como a indústria pesqueira é considerada de alto risco, os pescadores não 

conseguem obter empréstimos junto dos bancos de Macau. Assim, há um 

condicionamento limitador à mudança das gerações de barcos de pesca. 
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Quanto ao apoio à reconversão profissional dos pescadores, nos últimos anos, o 

Governo organizou cursos de formação com atribuição de um subsídio para os 

pescadores se inscreverem, com o objectivo de aumentar os seus conhecimentos e 

técnicas sobre a navegação e de lhes manter um rendimento durante o período de 

defeso da pesca. Paralelamente, lançou-se o programa de actividades recreativas 

para os pescadores no período de defeso da pesca, com o objectivo de lhes 

proporcionar oportunidades de reconversão. No entanto, segundo algumas vozes na 

sociedade, essas medidas são de curto prazo, e os resultados estão ainda aquém das 

expectativas da sociedade. 

 

Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1 - Muitas regiões do mundo prestam fortes apoios financeiros a sectores 

relacionados com o bem-estar da população, tais como a pesca e a agricultura. Para 

apoiar a modernização das embarcações de pesca em Macau, com vista a aumentar 

a produtividade da indústria pesqueira e a sua competitividade ao nível regional, o 

Governo pode adquirir novas embarcações de pesca e proceder ao seu aluguer aos 

pescadores. Assim sendo, o Governo vai fazer isto para apoiar os pescadores?  

 

2 - Para além das referidas medidas de curto prazo, de que medidas de longo 

prazo dispõe o Governo para apoiar a indústria pesqueira a transformar-se num sector 

económico baseado no turismo com as características da pesca, e também numa 

indústria de cultura marítima, aproveitando, por exemplo, a oportunidade do projecto 

de construção do Porto Interior em “uma faixa ao longo dos dois lados do rio”? 
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3 - No processo de promoção da integração de Macau na Grande Baía, de que 

planos concretos dispõe o Governo para impulsionar a cooperação do sector da pesca 

entre Guangdong e Macau, no sentido de apoiar a integração de Macau no 

desenvolvimento agrícola e rural previsto no 14.° Plano Quinquenal Nacional? 

 

20 de Maio de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Zheng Anting 

 


