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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Concurso público para a exploração de jogos 

 

Já foi aberto o novo concurso público para a atribuição de concessões para a 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino. De acordo com o Despacho do 

Chefe do Executivo, foram definidos sete critérios para a selecção e a apreciação de 

propostas, entre os quais, a expansão dos mercados de clientes de países 

estrangeiros, o desenvolvimento de elementos não jogo e a assunção de mais 

responsabilidades sociais, que são obrigações legais novas. Se estas exigências 

tivessem sido colocadas antes da epidemia, tratar-se-ia de um objectivo a longo prazo, 

prospectivo e ideal, no entanto, a realidade de agora apresenta muitos obstáculos.   

A situação epidémica a nível mundial ainda não está estável, mas os países 

europeus e norte americanos adoptaram, basicamente, a política de convivência com 

o vírus, e a vida e as deslocações dos seus povos já há muito tempo que são 

praticamente iguais às de antes da epidemia; e alguns países asiáticos, como o Japão 

e a Correia do Sul, também já aligeiraram, nos últimos meses, as restrições de viagens 

e entrada nas fronteiras, sendo então permitida a entrada a alguns estrangeiros com 

finalidade turística e sem terem de sujeitar-se a quarentena e observação médica, 

desde que sejam titulares de certificado de vacinação válido. Esta política de 

prevenção epidémica é muitíssimo diferente da adoptada pela RAEM, pois esta exige 

que os turistas estrangeiros se sujeitem à quarentena de dez dias após a sua entrada, 
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com vista a proteger a segurança e a saúde dos residentes, e a reduzir o risco de 

infecção, mas isto também enfraquece significativamente a vontade dos turistas em 

visitar Macau, daí ser impossível concretizar, em simultâneo, a prevenção e a 

expansão dos mercados de clientes de países estrangeiros. 

A eclosão, em Junho, do maior surto epidémico, fez com que as receitas do jogo 

de Julho descessem para 398 milhões de patacas, batendo o recorde mais baixo em 

termos mensais desde que há registo1. A indústria do jogo já não é tão próspera como 

antes, e o mercado não tem expectativas em relação às receitas do jogo sob a 

normalização da epidemia, a não ser que a epidemia acabe no mundo. Neste 

momento, as concessionárias do jogo estão sob enorme pressão e já fizeram todo o 

possível para garantir o emprego dos trabalhadores locais, portanto, exigir-lhes a 

assunção de mais responsabilidades sociais, por exemplo, organizar periodicamente 

espectáculos de entretenimento internacionais, reforçar o planeamento e o marketing 

no âmbito do turismo, convenções e exposições, e apoiar o desenvolvimento das 

indústrias culturais e criativas, é estar desactualizado da realidade comercial.  

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Sob a normalização da epidemia, existe uma contradição entre a política de 

"prevenção de casos importados" e a captação de clientes estrangeiros, pois esta tem 

de ser feita com base no aligeiramento, pelo Governo, dos critérios de prevenção da 

epidemia, caso contrário, os planos das operadoras do jogo não passam de palavras 

                                            
1 “As receitas do jogo, em Julho, não chegaram a 400 milhões, sendo os resultados mais miseráveis 

da história”, in Jornal Ou Mun, de 2 de Agosto de 2022, 

http://www.macaodaily.com/html/2022-08/02/content_1612606.htm   



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐08‐08‐Leong Hong Sai R2 (P) – VC‐APN  3 

no papel. Macau é uma cidade turística, então, o Governo vai ponderar sobre o 

aligeiramento das exigências de entrada de turistas estrangeiros em Macau? A fim de 

atrair clientes estrangeiros, como é que o Governo vai servir de exemplo no 

aperfeiçoamento das instalações turísticas complementares? Para os turistas 

estrangeiros terem uma melhor experiência na sua visita a Macau, vão ser 

acrescentadas indicações em, por exemplo, inglês, japonês e coreano nessas 

instalações? O Governo deve afectar mais recursos na formação de quadros 

multilingues para receber e servir os turistas estrangeiros, tomando a iniciativa de criar 

um ambiente de cidade turística internacional. Vai fazê-lo? 

2. Exigir que as operadoras do jogo assumam responsabilidades sociais, 

garantam os direitos e interesses laborais dos locais, nomeadamente concernentes à 

formação em serviço e à ascensão profissional e ao regime de previdência 

vocacionado para proteger os trabalhadores, e procurem um desenvolvimento em 

conjunto com as PME, é, sem dúvida nenhuma, razoável e justo. No entanto, quanto 

à exigência de apoiar as actividades culturais e desportivas e o desenvolvimento do 

sector das convenções e exposições locais, sem falar do facto de as operadoras 

estarem sob pressão ao nível dos capitais, mesmo acabando a epidemia, Macau não 

tem condições nem vantagens suficientes em comparação com regiões como Hong 

Kong, Shangai, Zhuhai, Tóquio e Banguecoque, pois os quartos de hotéis são caros 

e as infra-estruturas de trânsito ainda estão por aperfeiçoar, logo é difícil criar marcas 

de Macau nos referidos sectores só dependendo dos planos das operadoras do jogo. 

Para construir o Centro Mundial de Turismo e Lazer, além da entrada em 

funcionamento das diversas linhas do metro ligeiro, o Governo deve definir planos 
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para o upgrade e o aperfeiçoamento das instalações turísticas complementares, por 

exemplo, aproveitar os recursos de solos na Zona de Cooperação Aprofundada para 

construir mais estabelecimentos de entretenimento e lazer de grande dimensão, por 

forma a atrair mais turistas estrangeiros. Vai fazê-lo? Quais são os projectos culturais, 

desportivos e artísticos que o Governo vai promover prioritariamente e em quais é que 

vai investir? Segundo análises científicas baseadas nos dados sobre o desempenho, 

de entre os referidos projectos, quais são os que têm potencialidade de se 

desenvolverem como indústrias? 

  

8 de Agosto de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Leong Hong Sai 


