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INTERPELAÇÃO ORAL 

 

Acelerar a promoção do desenvolvimento da indústria do “turismo +” 

 

 Empreendedorismo e inovação conjunta são instrumentos importantes para 

implementar a estratégia de desenvolvimento impulsionado pela inovação, sendo 

uma medida para revitalizar a economia real. No Segundo Plano Quinquenal, o 

Governo promove o desenvolvimento da integração intersectorial do “turismo +”, 

reforçando o desenvolvimento interactivo entre o turismo e o desporto, o comércio 

electrónico e as indústrias culturais e criativas, e promovendo a integração profunda 

entre a saúde macro e o turismo. Mas, face às medidas imprevistas de prevenção da 

epidemia, o sector do turismo tornou-se instável. O incentivo ao consumo local pode 

estimular um pouco o crescimento da economia, mas a sua dimensão é limitada, o 

que afecta a confiança dos operadores e das empresas, resultando na perda de 

quadros qualificados em alguns postos de trabalho, o que é, de facto, lamentável. 

Espero que se possa conseguir finalmente ver a luz, portanto, acelerar o 

planeamento e a concretização do “turismo +” não só vai contribuir para enriquecer a 

experiência turística de Macau, mas também para reforçar a resiliência do turismo 

como uma indústria pilar perante a instabilidade do mercado. 

De facto, Macau tem vários anos de experiência na organização do Grande 

Prémio, do Campeonato Mundial de Voleibol Feminino, das Regatas Internacionais, e 

do Torneio de Campeões WTT Macau, entre outros eventos desportivos 

internacionais, atraindo todos os anos amadores de desporto vindos do exterior para 
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verem de perto os atletas de elite, formando, já há muitos anos, um ambiente de 

“turismo desportivo”. Além disso, durante a epidemia, muitas micro, pequenas e 

médias empresas de Macau tomaram a iniciativa de explorar novas saídas com os 

comerciantes de outras indústrias, através da troca de recursos partilhados, da 

cooperação transfronteiriça e da cooperação entre diferentes indústrias. Por exemplo, 

os estabelecimentos de restauração de marcas antigas locais, os novos 

estabelecimentos de comidas e bebidas e o sector de lembranças, etc. também 

lançaram, em conjunto, novos produtos. Há também startups de produção 

cinematográfica e de marketing de marcas que trabalham em conjunto para criar um 

serviço “one-stop” de alta qualidade para os clientes, daí se vendo que as empresas 

de Macau têm consciência do “desenvolvimento em conjunto” e têm a coragem de 

desafiar o potencial de inovação.  

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. Relativamente à forma de aproveitar os eventos desportivos, incluindo, por 

exemplo, as oportunidades dos Jogos Nacionais 2025, organizados pela Grande 

Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, com vista a elevar o modelo de cooperação 

transfronteiriça entre as pequenas e médias empresas de Macau, de que ideias ou 

planos dispõe o Governo para aprofundar o eixo do desenvolvimento industrial do 

“turismo + desporto”, permitindo assim a participação dos sectores da saúde 

desportiva, eventos desportivos, arte, exposições, moda, etc.? 

2. Quanto à aceleração do desenvolvimento do “turismo +”, permitindo às 

diferentes empresas um ambiente de “diversificação e cooperação”, e 

transformando-se efectivamente num suporte à diversificação das indústrias, na 
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opinião do Governo, será que existem problemas profundos? De que medidas ou 

ideias concretas se dispõe para encorajar uma injecção de dinamismo e atractividade 

na cooperação entre indústrias? 

 

28 de Outubro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Chui Sai Peng 


