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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Plano de recuperação económica de Macau após a epidemia 

 

O País anunciou “dez novas medidas” para optimizar os trabalhos de 

prevenção e controlo da epidemia, cancelou a realização de um teste de ácido 

nucleico no momento da chegada e retirou o código de itinerário, o que significa 

que as restrições de movimento entre as províncias e as cidades foram 

levantadas. O relaxamento das políticas de prevenção da epidemia aumentou, 

significativamente, a confiança dos residentes do Interior da China em se 

deslocarem, e o Beijing Municipal Bureau of Culture and Tourism foi o primeiro 

a retomar as actividades exploradas pelas agências de viagens e empresas de 

turismo online, tais como, as viagens em grupo em Pequim, as viagens 

interprovinciais, dentro e fora de Pequim, e as actividades de “voos + hotéis”. 

Isto simboliza que o mercado turístico interno começou a recuperar, sendo, 

sem dúvida, um sinal positivo para a economia de Macau, acreditando-se que, 

depois de percorrermos o “último quilómetro” do período transitório da 

prevenção epidémica, vamos ter uma nova Primavera. O Governo raramente 

revelou os planos para o desenvolvimento económico pós-epidemia. Em 

comparação com o segundo semestre do ano, é óbvio que Macau tem menos 

eventos de grande dimensão no primeiro semestre. Embora a Direcção dos 

Serviços de Turismo tenha mencionado que ia estender até Hong Kong as 
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medidas para o “alargamento das fontes de visitantes”, de que já beneficiam 

os turistas do Interior da China1, ainda não se formou um plano sistemático. 

Além disso, existem ainda muitas restrições relacionadas com a prevenção da 

epidemia para os visitantes do Interior da China, Hong Kong e outros países e 

regiões na migração. 

Assim sendo, quanto aos planos de recuperação económica de Macau 

após a epidemia, interpelo sobre o seguinte: 

1. Com o relaxamento das políticas de prevenção da epidemia no Interior 

da China e o ressurgimento das excursões interprovinciais, de que 

planos de longo prazo dispõe o Governo para a atracção de turistas e 

para o alargamento das suas fontes? Vai lançar, faseadamente, 

medidas de benefícios para os turistas, com vista a atrair mais pessoas 

a viajarem para Macau? Neste momento, só foram retomadas as 

viagens transfronteiriças em grupo para quatro províncias e uma 

cidade, assim sendo, vai pedir ao Governo Central para promover as 

excursões para mais províncias e cidades, retomando o seu estado 

antes da epidemia? 

2. O alargamento das fontes de turistas de Hong Kong e de outros países 

tem sido alvo de grande atenção do sector turístico. O Governo dispõe 

de algum plano e medida para atraí-los? Para além das medidas já 

reveladas do “alargamento das fontes de turistas” até Hong Kong, que 

                                            

1 Referência: http://www.macaodaily.com/html/2022-12/14/content_1641288.htm 



 

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

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐12‐21 Ngan Iek Hang (P) – GK‐MMC  3 

outras medidas vão ser adoptadas? Como é que vai ser feita a 

cooperação com os vários sectores de Macau, tais como os de aviação, 

restauração, venda a retalho, turismo, hotelaria, entre outros, para 

lançar mais promoções, com vista a prepararmo-nos melhor para o 

regresso de turistas de Hong Kong e de outros países? 

3. O contrato de concessão das novas licenças do jogo, com a duração 

de dez anos, já foi celebrado, e as seis concessionárias do jogo vão 

investir mais de dez mil milhões de patacas no desenvolvimento de 

elementos não jogo. O Governo deve incentivá-las a alargarem as 

fontes de clientes através de projectos além do jogo, para permitir o 

desenvolvimento sinérgico dos outros sectores, aproveitando esta 

oportunidade para lançar, em conjunto com os outros sectores, uma 

grande quantidade de actividades promocionais, criando assim 

vantagens para atrair o regresso dos clientes. Vai fazê-lo? 
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O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ngan Iek Hang 


