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Resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada à Assembleia 

Legislativa, Lei Cheng I 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e ouvidas as opiniões da 

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), o Instituto de Promoção do 

Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) apresenta a seguinte proposta de resposta à 

interpelação escrita, apresentada pela Sr.ª Deputada Lei Cheng I em 1 de Abril de 2022, 

enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 366/E279/VII/GPAL/2022, datado 

de 11 de Abril de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 12 de Abril de 

2022: 

Para promover o desenvolvimento do sector de convenções e exposições, o Governo da 

RAEM dá grande importância à formação de quadros qualificados necessários ao sector. No 

período compreendido entre 2019 e Março de 2022, a DSAL organizou diferentes tipos de 

cursos de formação respeitantes ao sector de convenções e exposições, tais como curso de 

formação básica de montagem de stands de exposição, curso de formação de alcatifamento 

para exposições, curso de formação de trabalhadores de arte, curso de formação básica de 

iluminação do palco, curso de formação básica de sonorização do palco, curso de formação 

para técnicos de teatro, curso prático para assistentes de convenções e exposições, curso 

integral de pré-planeamento das convenções e exposições e da publicidade, entre outros, num 

total de 12 cursos de formação que contaram com 370 participantes. Por outro lado, tendo em 

conta as necessidades do sector, o IPIM programou, para os meses de Abril, Julho e Setembro 

de 2022, três acções de formação online sobre a situação geral dos mercados de convenções 

e exposições no Interior da China e na Região Á sia-Pacífico, assim como a análise de dados 

de convenções e exposições, tendo em vista reforçar a competitividade do sector. 



 

 

Relativamente à epidemia persistente, diversos sectores, incluindo o sector de 

convenções e exposições, estão a ser atingidos. Várias actividades locais precisam de ser 

adiadas ou canceladas, o que traz diferentes graus de impacto aos operadores em diversas 

categorias do sector de convenções e exposições de Macau. O IPIM tem mantido uma 

comunicação estreita e realizou várias reuniões de trabalho com o sector empresarial, de modo 

a obter informações mais actualizadas sobre o sector e elaborar estratégias adequadas. 

Actualmente, os trabalhadores que prestam serviços de apoio relativos, tais como os de 

construção, iluminação, sistema sonoro e logística, foram os mais afectados. Face a isto, o 

IPIM tem-se empenhado na realização de acções de formação para o sector de convenções e 

exposições, contribuindo para o reinício sucessivo das actividades de convenções e 

exposições, inclusivamente a coordenação com a Direcção dos Serviços para os Assuntos 

Laborais (DSAL) e a Associação de Indústria de Convenções e Exposições, no sentido de 

promover o lançamento, em Maio de 2022, de cursos de formação subsidiada na área de 

convenções e exposições. A DSAL também tem dado muita atenção à procura e oferta de 

recursos humanos no sector de convenções e exposições, proporcionando serviços adequados 

de encaminhamento de emprego e de apoio aos candidatos a emprego e às empresas do 

respectivo sector, incluindo a criação da função específica “Pesquisa de candidatos a emprego 

do sector de convenções e exposições” no seu sistema de serviços de recrutamento online 

para facilitar as empresas na procura de formandos que concluíram os cursos de formação 

profissional do sector de convenções e exposições, bem como para facilitar o emparelhamento 

de outros candidatos a emprego que pretendem desempenhar funções no sector de convenções 

e exposições, de modo a aumentar a sua oportunidade de serem contratados.  

Por outro lado, o IPIM continuou a assegurar, de forma pragmática, a realização das 

actividades de convenções e exposição de marcas locais, designadamente, o Fórum e 

Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2022 (MIECF), que foi 



 

 

devidamente adiado e previsto para decorrer em Agosto; por outro lado, quanto ao “13.º 

Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas” (IIICF), à “27.ª 

Feira Internacional de Macau (MIF)” e à “Feira de Produtos de Marca da Província de 

Guangdong e Macau 2022” (GMBPF), os preparativos avançam de forma ordenada.  

Para promover ainda mais o desenvolvimento do sector de convenções e exposições de 

Macau, o IPIM apoia activamente a captação de mais projectos para Macau, tendo, até finais 

de Março de 2022, procedido ao acompanhamento cumulativo de 108 actividades através do 

Serviço “One-Stop” para Licitação e Apoio em Macau de Convenções e Exposições, dos 

quais 14 já se realizaram no primeiro trimestre de 2022, com foco nas áreas de negócios, 

comércio e gestão, e 27 já se encontram confirmadas para ser realizadas em Macau, com foco 

nas áreas bancária, financeira, informática, entre outras. 

A par disso, o IPIM irá organizar os operadores do sector de convenções e exposições 

de Macau para realizarem, em tempo oportuno, actividades de apresentação de convenções e 

exposições nas cidades continentais da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, tais 

como Guangzhou, Shenzhen, convidando a participação de grandes empresas de turismo e 

lazer de Macau nessa iniciativa, de modo a integrar os planos preferenciais oferecidos pelas 

mesmas empresas em prol dos clientes de convenções e exposições, na expectativa de atrair, 

em conjunto, mais convenções e exposições para ser realizadas em Macau. Por outro lado, 

sob as condições estáveis de prevenção e controlo da epidemia, realizar-se-á, durante os 

eventos, o “Turismo de experiência sobre o ambiente de convenções e exposições”, com o 

objectivo de convidar os organizadores de convenções e exposições e órgãos de comunicação 

social do exterior para se deslocarem a Macau, experimentando pessoalmente o software e 

hardware e as instalações de apoio do sector de convenções e exposições de Macau, obtendo, 

assim, um melhor conhecimento sobre as vantagens do sector de convenções e exposições de 

Macau e chegando a estreitar contactos com o sector de convenções e exposições de Macau, 



 

 

sendo de esperar, desse modo, mais oportunidades para a introdução de variados eventos de 

convenções e exposições em Macau. Com base nisto, o IPIM vai manter contactos com a 

Direcção dos Serviços de Turismo (DST) para coordenar a organização contínua da “Semana 

de Macau” no Interior da China, nomeadamente roadshows de grande envergadura e 

seminários de promoção de turismo e de convenções e exposições, no sentido de aprofundar 

a interacção transsectorial “Turismo + Convenções e Exposições” e introduzir para Macau 

mais convenções e exposições e visitantes de negócios. 

 

         O Presidente do IPIM 

Lau Wai Meng 

Aos 27 de Abril de 2022 

 


