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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Apoio ao desenvolvimento da pesca em Macau 

 

Com a persistência da epidemia, todos os sectores de Macau sofrem impactos 

de diferentes níveis, sendo o da pesca um dos que sofrem mais. Devido ao período 

de defeso de pesca e à situação instável da epidemia nos últimos anos quer em 

Macau quer nas regiões vizinhas, foram implementadas em Macau algumas medidas 

de prevenção da epidemia para as embarcações de pesca, enquanto foram impostas 

em Zhuhai muitas restrições sobre a saída das embarcações de pesca de Macau e 

de Hong Kong para o mar. Isto levou os pescadores a não conseguirem sair para o 

mar durante a maior parte do tempo nos últimos anos, dificultando até a realização 

de reparações. Além disso, as despesas de manutenção e conservação não podem 

deixar de ser pagas quando as embarcações ficam em terra e, ainda, o preço do 

petróleo subiu de forma vertiginosa, e as medidas preventivas aumentaram os custos 

da saída para o mar, portanto, as suas dificuldades económicas são óbvias. 

A pesca foi um pilar económico importante de Macau. Com o desenvolvimento 

social, embora não esteja tão próspera como antigamente, a pesca, como uma 

“indústria de primeira classe” tradicional, continua a trazer certo valor para o 

fornecimento de marisco e para a economia e a sociedade locais. Nomeadamente, 

ainda há muitas embarcações de pesca em Macau e muitos pescadores que se 

dedicam a esta actividade. O apoio ao desenvolvimento da pesca pode contribuir, em 
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certa medida, para proporcionar espaço de emprego, resolver os problemas 

relacionados com a vida da população, fornecer recursos marinhos à população e 

apoiar o desenvolvimento da diversificação adequada da economia. 

Olhando para as medidas de apoio às pescas adoptadas noutras regiões, o 

Interior da China, Hong Kong e Taiwan, por exemplo, têm prestado diversos apoios à 

pesca durante o período da epidemia. Recentemente, o Governo de Hong Kong, 

tendo em conta o impacto contínuo da epidemia nas embarcações de pesca locais, 

decidiu, através do Fundo antiepidémico, atribuir aos donos de embarcações de 

pesca qualificados um apoio financeiro adicional, no valor de 80 mil Hong Kong 

Dólares. Assim, face às dificuldades com que o sector da pesca se depara, espero 

que o Governo lhe preste o apoio adequado. 

Na realidade, durante o período da epidemia, o Governo da RAEM lançou várias 

vezes o Plano de apoio pecuniário para o impacto negativo da epidemia nos 

trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais. 

Contudo, apenas os titulares do certificado de conclusão do plano de formação para 

pescadores durante o período de defeso da pesca, emitido pela Direcção dos 

Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) ou pela Direcção dos Serviços de 

Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), podem receber o apoio; quanto aos donos 

de embarcações, segundo a explicação do Governo, não conseguiram ser 

beneficiados uma vez que as embarcações de pesca deles não tinham o registo 

comercial efectuado na Direcção dos Serviços de Finanças (DSF). Objectivamente, 

os problemas decorrentes do registo comercial são complexos e, devido às restrições 

impostas pelo Interior da China, as embarcações de pesca de Macau com o registo 



 

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

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐11‐18 Leong Sun Iok (P) – GK‐MMC  3 

comercial em nome da empresa não podem pescar em águas do Interior da China. 

Isto fez com que todas as embarcações de Macau não tivessem sido registadas. 

Quanto a esta situação, o sector da pesca de Macau já se manifestou várias 

vezes junto do Governo, e a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da 

Administração Pública da Assembleia Legislativa, no seu relatório de 

acompanhamento da segurança marítima de embarcações de pesca e do 

desenvolvimento da pesca, também fez a respectiva referência. No entanto, até ao 

momento, o problema não foi devidamente resolvido. Tomando como referência a 

situação de Hong Kong, as embarcações de pesca locais, desde que possuam a 

licença de funcionamento e o certificado de titularidade emitido pela autoridade 

marítima, podem operar em águas de Hong Kong, e, de acordo com o respectivo 

registo, podem beneficiar das diversas regalias e medidas de apoio à pesca. Esta 

prática resolveu também o problema das limitações de pesca impostas pelo Interior 

da China às embarcações comerciais de pesca do exterior. 

Para melhor promover o desenvolvimento da indústria da pesca, interpelo sobre 

o seguinte:  

1. Actualmente, há 126 embarcações de pesca registadas em Macau, que 

alimentam muitas famílias, e os pescadores, em geral, são de idade avançada, 

por isso é muito difícil mudarem de ramo de actividade. Considerando que os 

donos de embarcações de Macau sofreram um enorme impacto durante a 

epidemia e foram raramente beneficiados pelas medidas de apoio lançadas 

pelo Governo, este deve prestar o apoio adequado aos pescadores e donos 
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afectados, com base no registo das embarcações de pesca junto da DSAMA. 

Vai fazê-lo? 

2. Tendo em conta que o desenvolvimento do sector da pesca ainda tem valor 

para Macau, o Governo deve criar um departamento especializado e rever o 

Fundo de desenvolvimento de apoio à pesca, no sentido de estudar, apoiar e 

promover a política para o seu desenvolvimento, elevando assim a sua 

capacidade de exploração, a fim de criar mais espaço de desenvolvimento 

para a diversificação adequada da economia de Macau. Vai fazê-lo? 

  

 18 de Novembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 


