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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Promover o desenvolvimento da indústria de convenções e exposições na 

Zona de Cooperação Aprofundada 

 

A COVID-19 persiste, e o futuro da economia de Macau enfrenta muitas 

incertezas. Tal como a maioria das empresas, a indústria de convenções e exposições 

foi fortemente atingida e está a sentir dificuldades de negócio. De acordo com os 

dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, em comparação com 2019, 

verificou-se em 2021 uma queda significativa do número de eventos, participantes e 

visitantes. 

As indústrias cultural e turística, de convenções e exposições e de comércio são 

indústrias novas mencionadas no Projecto Geral de Construção da Zona de 

Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, enquanto suportes 

do desenvolvimento de Macau. O Governo deve acompanhar de perto a evolução do 

mercado, e aperfeiçoar e reajustar as medidas de apoio, em articulação com o regime 

de apoio financeiro público da RAEM, recolhendo opiniões, através da Comissão para 

o Desenvolvimento de Convenções e Exposições e da comunicação permanente com 

o sector. Além disso, deve estudar as medidas de suporte e incentivo de médio e longo 

prazo, para que o sector reforce a capacidade global e a competitividade, para 

conseguir vingar em Macau e encontrar o rumo de desenvolvimento sustentável na 

zona de cooperação e na Grande Baía, aproveitando as vantagens do próprio sector 

e as políticas de benefício da zona de cooperação.  

 Assim, interpelo o Governo sobre o seguinte: 
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1. O Governo deve aproveitar as vantagens das políticas da Zona de cooperação 

aprofundada, e discutir e estudar com a Ilha de Hengqin ou o sector, para identificar a 

tipologia e a forma mais adequadas para a realização de convenções e exposições 

na referida zona e na Grande Baía. Mais, deve tentar organizar, através da 

cooperação transfronteiriça, convenções e exposições de nível internacional ou 

nacional. Vai fazê-lo? 

2. O Governo deve comunicar com o Interior da China, para acelerar a construção 

das instalações e infra-estruturas complementares de convenções e exposições, 

colmatando-se assim os pontos fracos. Vai fazê-lo? Deve ainda criar uma relação de 

confiança mútua e interacção com Hengqin, para acelerar a concretização das 

políticas e medidas complementares, nomeadamente, facilitação e flexibilização das 

medidas relacionadas com a passagem fronteiriça dos produtos e pessoas 

participantes em convenções e exposições co-organizadas e a taxação de produtos 

importados, no sentido de garantir a livre circulação de pessoas, mercadorias e 

capitais entre Macau e Hengqin, no âmbito de convenções e exposições. Como vai 

fazê-lo? 

3. O Governo deve lançar políticas de benefício e incentivo, para apoiar o 

desenvolvimento do sector na Zona de cooperação aprofundada ou na Grande Baía. 

Deve ainda estudar a extensão das medidas de apoio e incentivo àquela zona, 

criando-se assim um espaço maior de desenvolvimento para o sector. Vai fazê-lo?  

9 de Junho de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang 


