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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Alargar os efeitos sinérgicos das convenções e exposições  

 

Recentemente, realizaram-se durante três dias consecutivos três eventos 

paralelos - a 27.ª Feira Internacional de Macau (MIF), a “Exposição de Franquia de 

Macau 2022” (MFE) e a “Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua 

Portuguesa (Macau) 2022” (PLPEX), e disponibilizaram-se salas de exposições 

online para a transmissão em directo e a exposição de produtos, tratando-se de 

grandes eventos para os expositores, compradores, residentes e turistas. Segundo 

os média, durante os eventos, foram organizadas mais de 700 sessões de bolsas de 

contacto, das quais cerca de 350 foram em nuvem, e a transmissão em directo atraiu 

3,4 milhões de espectadores, portanto, os resultados foram óptimos1.     

A presente edição da MIF centrou-se em quatro grandes indústrias e foram 

também organizadas a “Exposição de Marca de Saúde de Medicina Tradicional 

Chinesa da China (Macau) 2022”, a “Feira Internacional de Indústrias Culturais da 

China (Macau) 2022” e a “Semana de Ciência e Tecnologia e Exposição de 

Resultados de Inovação e Tecnologia 2022”, que contribuíram para alargar os 

horizontes dos visitantes. Segundo muitos residentes, a presente edição da MIF 

permitiu-lhes ficar a conhecer, de forma mais profunda, a situação de 

desenvolvimento das quatro indústrias de Macau, bem como os produtos 

tecnológicos mais recentes do Interior da China.   

                                            

1 http://www.macaodaily.com/html/2022-10/23/content_1629616.htm 
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Podemos ver que a realização com sucesso deste evento de grande dimensão 

contribuiu para a promoção do intercâmbio económico e comercial e do crescimento 

económico, e este evento constituiu uma janela importante para mostrar a imagem da 

cidade de Macau, impulsionando significativamente os sectores locais do turismo, da 

logística, da hotelaria e da venda a retalho. No entanto, ainda há espaço para 

melhorias quanto à interligação entre este evento, os demais grandes eventos e a 

comunidade de Macau, e futuramente, há que reforçar a interligação entre estes três 

aspectos. Com vista a melhorar o efeito da educação científica e reforçar o 

desenvolvimento profissional dos jovens, interpelo sobre o seguinte:           

1. Em Agosto deste ano, o Instituto de Promoção do Comércio e do 

Investimento de Macau afirmou que ia lançar, no segundo semestre deste 

ano, várias medidas para elevar os efeitos sinérgicos das convenções e 

exposições. Quais foram então os resultados alcançados2? Futuramente, as 

autoridades devem interligar os grandes eventos e actividades de Macau 

como o Grande Prémio, o Festival de Luz e os demais festivais e eventos 

desportivos, incentivando os expositores e participantes a entrarem na 

comunidade, para apoiar as PME, uma vez que, desta forma, será possível 

mostrar o charme de Macau, impulsionar a economia dos bairros 

comunitários e maximizar o efeito das “convenções e exposições + turismo”. 

Isto vai ser feito?   

2. A realização de convenções e exposições também pode contribuir para 

promover a educação científica, portanto, as autoridades devem estudar o 

reforço da combinação entre as convenções e exposições, a educação, a 

                                            

2 https://www.gov.mo/pt/noticias/626788/ 
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investigação e a formação de talentos, e devem, através da exposição de 

produtos diversificados e avançados em convenções e exposições, criar, por 

exemplo, viagens de estudo e viagens para pais e filhos, que integrem a 

apresentação do desenvolvimento das indústrias, para alargar os horizontes 

dos jovens locais e permitir-lhes quer ficar a conhecer, antecipadamente, o 

rumo do desenvolvimento industrial quer planear a sua carreira profissional, 

com vista à promoção do desenvolvimento económico. Vão fazê-lo?         

3. Os resultados obtidos nos três eventos paralelos foram notáveis. O que é que 

as autoridades vão fazer para incentivar as demais convenções e exposições 

a criar benefícios económicos significativos? Com a retoma da emissão dos 

vistos individuais electrónicos e a abertura das excursões de quatro 

províncias e uma cidade do Interior da China, sob o equilíbrio entre a 

prevenção epidémica e a recuperação económica, as autoridades devem 

promover ainda mais o desenvolvimento do turismo e das convenções e 

exposições, a fim de acelerar a recuperação da economia de Macau. Como é 

que vão fazê-lo?           

  

28 de Outubro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ngan Iek Hang 

 


