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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Aumentar a competitividade do turismo de Macau 

 

Recentemente, durante a sessão de perguntas e respostas na Assembleia 

Legislativa, o Chefe do Executivo adiantou que, após a retoma da isenção de 

quarentena na entrada em Zhuhai, no dia 3 de Agosto, as diversas secretarias 

entraram imediatamente em contacto com os serviços correspondentes do Interior da 

China, para explicar que Macau era uma cidade segura e atrair mais turistas. Referiu 

ainda que estava a tentar cumprir as exigências do País, no sentido de trazer as 

excursões, e isto deu confiança à sociedade quanto ao desenvolvimento do turismo. 

Além disso, o reforço da divulgação e a atracção de visitantes por parte dos serviços 

públicos estão a contar com o reconhecimento da sociedade. 

Porém, Macau está a atravessar uma fase de ajustamento profundo da indústria 

do jogo, e com a pandemia, as províncias do Interior da China dispõem de medidas 

diferentes para a emissão de vistos turísticos, o que constitui um desafio para a retoma 

do turismo. Assim, o Governo deve promover, proactivamente, serviços turísticos 

característicos, acelerar a diversificação da fonte de turistas, e maximizar o potencial 

de desenvolvimento e as vantagens institucionais, no sentido de aumentar 

rapidamente a competitividade do turismo de Macau, e promover o desenvolvimento 

sustentável. 

Assim, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Todos os locais estão a lançar serviços inovadores e produtos turísticos novos, 

no sentido de atrair mais turistas, em prol da retoma económica pós-pandemia. O 

Governo chegou a adiantar que ia lançar visitas de estudo. Qual é então o ponto da 

situação? O Governo vai lançar mais produtos característicos de Macau, por exemplo 

viagens para fotografias de casamento, no sentido de aumentar a competitividade do 

turismo? 
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2. O Governo afirmou que ia manter a comunicação com o Interior da China, com 

vista à simplificação dos procedimentos de emissão de vistos turísticos para Macau. 

De acordo com informações, as cidades do Interior da China mantêm as restrições e 

algumas suspenderam mesmo a emissão de vistos para Macau. Qual é então o ponto 

de situação da comunicação com o Interior da China sobre a emissão de vistos? É 

possível apressar a negociação sobre a autorização de excursões para Macau, para 

garantir a retoma do turismo e da economia? 

3. Macau reabriu as rotas aéreas para Hangzhou, Pequim e Xangai, mas os voos 

para alguns locais de médio e baixo risco ainda não foram restabelecidos, 

nomeadamente Xiamen, Wuxi e Ningbo, que são cidades onde a situação da epidemia 

está estável e onde há turistas interessados em Macau. O Governo vai apressar a 

abertura e a reabertura de voos e rotas aéreas na fase pós-pandemia? 

 

12 de Agosto de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM 

Song Pek Kei 


