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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Plano de recuperação turística 

Nos últimos dias, Macau, com o acompanhamento do ajustamento das medidas 

de prevenção da epidemia pelo País e com a promoção eficaz dos programas 

lançados pela Direcção dos Serviços de Turismo, tais como as “Melodias 

Inesquecíveis nas Ruínas de São Paulo”, o “Festival de Luz” e o “Festival da Cerveja 

e Cultura”, entre outros programas, atraíram-se muitos visitantes do Interior da China. 

Aliás, nestes últimos dias, as zonas turísticas voltaram a estar movimentadas, as ruas 

e ruelas também estão sempre cheias de pessoas, e vêem-se muitos turistas com 

malas de viagem ou a tirar fotografias para fazer “check-in”, o que significa boas 

perspectivas para a recuperação económica de Macau. Muitos comerciantes esperam 

que a época festiva de Dezembro seja próspera, com mais clientes e mais receitas, 

injectando assim força no sector para aliviar a pressão ao nível da exploração e do 

capital. No entanto, se houver uma concentração excessiva de pessoas, a vida 

quotidiana da população e a prevenção da epidemia serão sempre perturbadas. 

Fazendo uma retrospectiva, no Halloween deste ano, houve um acidente 

envolvendo o esmagamento de uma multidão em Itaewon, na Coreia do Sul, que 

causou mais de uma centena de mortos e feridos1 e deixou o mundo em choque. 

Apesar de o Governo da Coreia do Sul ter elaborado, no ano passado, um manual de 

                                            

1 31 de Outubro de 2022, Macao Daily, o caso da multidão esmagada em Seoul chocou o mundo, e a 

falta de controlo do fluxo de pessoas em Itaewon tem sido alvo de críticas. 

http://www.macaodaily.com/html/2022-10/31/content_1631489.htm 
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gestão de segurança para esse tipo de actividades, o mesmo destina-se apenas às 

actividades que são desenvolvidas por entidades organizadoras, e quanto às festas 

espontâneas dos cidadãos, tais como o Halloween, são consideradas como 

actividades fora do controlo da polícia, por isso, não se fez o controlo do fluxo de 

pessoas, nem se destacou polícia para o local, nem sequer se definiram planos de 

contingência. Após a ocorrência, a polícia da Coreia do Sul anunciou que, no dia da 

tragédia, a linha aberta da polícia tinha atendido 11 telefonemas de pessoas que se 

encontravam no local, ou seja, em Itaewon, o que demonstra que a polícia não tratou 

a situação de forma rigorosa, quer antes quer no decurso do incidente, o que deixou 

os cidadãos da Coreia do Sul indignados. O facto de mais de cem pessoas terem 

morrido já não pode ser alterado, o que é lamentável. Neste momento de luto mundial, 

não podemos deixar de reflectir sobre o que devemos fazer para nos lembrarmos e 

prevenir a ocorrência deste tipo de casos. 

Compreende-se que “é difícil ter peixe e patas de urso ao mesmo tempo”. Numa 

cidade com grande densidade populacional, assegurar um ambiente seguro e 

ordenado aos residentes e visitantes é, realmente, uma tarefa árdua. No entanto, 

espero que o Governo pondere sobre o posicionamento de Macau como Centro 

mundial de turismo e lazer, a fim de garantir a segurança dos residentes e turistas. 

 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1.  Muitos residentes ainda se lembram do “incidente de Lan Kwai Fong”, no dia 1 de 

Janeiro de 1993, na região vizinha, e o “acidente de Itaewon”, na Coreia do Sul, 

também foi um acontecimento trágico, em que uma multidão foi esmagada. 
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Dezembro é um mês tradicional de festas em Macau: o dia comemorativo do 

estabelecimento da RAEM, a Festa de Natal, a Véspera do Dia da Fraternidade 

Universal e o Dia da Fraternidade Universal. Aliás, o Ano Novo Chinês de 2023 

também começa cedo, ou seja, na segunda metade de Janeiro do próximo ano, 

portanto, estou em crer que o número de turistas vai continuar a aumentar. O 

Governo deve definir um plano de controlo de multidões para a retoma do turismo. 

Vai fazê-lo? Os recursos humanos da polícia são suficientes para lidar com a 

gestão e a ordem do fluxo de pessoas durante as épocas festivas? Para além da 

televisão, rádio e aplicações de telemóvel, e com vista a permitir que os residentes 

conheçam melhor a situação real do fluxo de pessoas na cidade, há que abrir 

alguns canais e que disponibilizar recursos humanos suficientes para efeitos de 

comunicação e para dar resposta aos pedidos de ajuda por parte dos turistas e 

residentes, em caso de incidente. Isto vai ser feito? Será possível reforçar, em 

tempo oportuno, a divulgação desses canais? 

2.  Nos feriados e fins-de-semana, o fluxo de pessoas nos diversos postos 

fronteiriços de Macau é elevado, e é previsível que, após o ajustamento da política 

de prevenção da epidemia, o número de pessoas aumente significativamente nos 

postos fronteiriços. O Posto Fronteiriço das Portas do Cerco é o mais 

movimentado. Apesar de o Posto Fronteiriço Qingmao já ter entrado em 

funcionamento há mais de um ano, e o Posto Fronteiriço de Hengqin estar 

geograficamente mais próximo de vários complexos de lazer e entretenimento, 

segundo os dados do Governo, entre Janeiro e Outubro deste ano, o número de 

pessoas que entraram e saíram pelo Posto Fronteiriço das Portas do Cerco foi 
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cinco vezes superior ao registado no Posto Fronteiriço Qingmao2 e nove vezes 

superior ao registado no Posto Fronteiriço de Hengqin, assim, excluindo o factor 

do comércio paralelo, os efeitos de triagem nos postos fronteiriços de Qingmao e 

de Hengqin ainda podem ser mais reforçados. O Governo deve dispor de 

condições para proceder a uma gestão mais detalhada e classificada dos 

passageiros que entram e saem pelo Posto Fronteiriço das Portas do Cerco. Vai 

fazê-lo? Por exemplo, deve separar os visitantes do Interior da China e os 

trabalhadores não residentes portadores de “cartão azul”, a fim de, por um lado, 

melhorar a sensação da visita a Macau dos turistas e de, por outro, adoptar 

medidas precisas para dispersar melhor os visitantes. Para além disso, com vista 

a atrair os residentes e turistas a utilizarem os postos fronteiriços de Hengqin e de 

Qingmao durante os feriados e fins-de-semana, o Governo deve aperfeiçoar as 

respectivas instalações complementares de trânsito. Vai fazê-lo? 

 

14 de Dezembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Hong Sai 

                                            

2 Dados sobre migração do Corpo de Polícia de Segurança Pública, referentes a Outubro de 2022. 

https://www.fsm.gov.mo/psp/cht/pdf/psp_top3_4/CPSPc_statistic_SM_01_2210.pdf 


