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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Desenvolvimento da Cooperação Turística entre Hengqin e Macau 

 

Segundo o Chefe do Executivo, Macau dispõe de vários complexos turísticos de 

grande envergadura, mas de natureza semelhante, em que a restauração e as 

compras são predominantes, e faltam recintos de grande envergadura para a 

realização de actividades, por isso, é difícil atrair turistas para visitarem várias vezes 

Macau, o que é um grande problema. Olhando para Hengqin, não só tem uma grande 

quantidade de recursos de solos, como também as instalações turísticas, 

especialmente as para pais e filhos, têm sido cada vez mais aperfeiçoadas nos últimos 

anos. Por conseguinte, o reforço da interacção entre Hengqin e Macau e a 

complementaridade a nível turístico entre as duas regiões irão contribuir para o 

alargamento do espaço turístico de Macau. 

O Relatório das LAG para 2020 refere que se vai promover a coordenação com 

o desenvolvimento da Ilha Internacional de Turismo e Lazer de Hengqin, estudar a 

possibilidade de estabelecer uma zona de turismo e lazer “um rio, duas margens” que 

se situará entre Macau e Zhuhai, e esforçar-se na concretização do posicionamento 

do centro mundial de turismo e lazer, na construção de centros comerciais de 

qualidade e na transformação de Macau numa cidade internacional de gastronomia. 

O Plano Director da RAEM (2020-2040) propôs também a construção de uma “Cintura 

de cooperação de Um Rio, Duas Margens”. 

O desenvolvimento da cooperação turística entre Hengqin e Macau é uma parte 

importante da construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e 

Macau na Ilha de Hengqin. Com o lançamento do Plano geral para a construção dessa 

Zona e com o aprofundamento da construção da zona de cooperação entre 

Guangdong e Macau na Ilha de Hengqin, é necessário acelerar o passo para o 

desenvolvimento da cooperação turística entre Hengqin e Macau. 

Assim, interpelo sobre o seguinte: 
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1. As Disposições sobre o exercício de actividade dos profissionais de turismo de 

Hong Kong e Macau na nova zona de Hengqin da Zona Especial Económica de Zhuhai 

já entraram em vigor há quase dois anos. Assim, quantos guias turísticos de Macau já 

obtiveram o cartão de guia turístico exclusivo de Hengqin? Qual é a situação dos guias 

turísticos de Macau que estão a exercer a sua actividade em Hengqin? 

2. Quais foram os resultados alcançados no âmbito da cooperação turística entre 

Hengqin e Macau? De que planos ou ideias concretas dispõe as autoridades para o 

futuro desenvolvimento da cooperação turística entre Hengqin e Macau? 

 

28 de Outubro de 2022 

 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Chan U 

 

 


