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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Intensificar esforços para promover o desenvolvimento do turismo de 

embarcações de recreio 

 

Desenvolver o turismo de embarcações de recreio é uma nova forma de elevar a 

fama do turismo marítimo, atrair turistas com mais capacidade de consumo, promover 

o desenvolvimento da economia turística, aumentar os postos de trabalho e divulgar 

a cultura marítima. Após vários anos de desenvolvimento dos sectores das 

embarcações e turismo, Macau criou condições básicas para o aumento do 

desenvolvimento do turismo de embarcações de recreio. Com a clarificação gradual 

do plano de desenvolvimento da área marítima, e o aumento para 85 quilómetros 

quadrados das áreas marítimas, o Governo Central tem prestado grande apoio às 

cidades da Grande Baía no desenvolvimento conjunto do turismo de embarcações de 

recreio, e tem implementado várias políticas e medidas, tais como as viagens 

individuais em barcos de recreio entre Guangdong e Macau, as viagens individuais 

em barcos de recreio entre Hainan, Hong Kong e Macau, aumentando assim as 

oportunidades para Macau desenvolver a indústria do turismo de embarcações de 

recreio e criar novas oportunidades de emprego. 

Ao longo dos anos, para promover o desenvolvimento da referida indústria, o 

Governo da RAEM investiu muitos recursos, energia e tempo na construção de mais 

instalações, no desentupimento dos esgotos e no melhoramento dos regimes para o 

desenvolvimento da referida indústria, por exemplo, a construção da zona de 

atracação de barcos em Coloane, tudo isto com vista ao melhoramento das infra-
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estruturas. Até ao momento, têm-se mostrado limitados os resultados da 

implementação do turismo individual com embarcações de recreio e o alargamento 

dos meios para o seu desenvolvimento, bem como a revisão da legislação marítima 

para facilitar a circulação das embarcações de recreio. Por exemplo, nos últimos seis 

anos da implementação do turismo individual com embarcações de recreio, apenas 

oito embarcações de recreio do Interior da China entraram em Macau, e nenhuma de 

Macau entrou no Interior da China, ora, isto demonstra que a situação não é 

satisfatória e que, para melhor promover o desenvolvimento da indústria em causa, o 

Governo da RAEM deve, em conjunto com o sector e a sociedade, continuar a efectuar 

balanços das experiências e resolver, o mais rápido possível, os problemas e as 

dificuldades que impedem o desenvolvimento do sector. 

Com vista a contribuir para o melhor desenvolvimento do sector e a criar mais e 

melhores oportunidades de emprego, interpelo sobre o seguinte: 

1. Através do melhoramento do regime, espera-se conseguir enriquecer os 

modelos de exploração do sector das embarcações de recreio, com vista a 

reforçar o seu desenvolvimento. Pode aproveitar-se a internet para elevar a 

eficiência dos serviços, por exemplo, através da criação de mais aplicações 

para facilitar as formalidades de registo marítimo, e melhorar as instalações 

complementares, por exemplo, planear mais zonas de ancoragem, zonas de 

pesca e pontos de ancoragem, sem afectar o normal funcionamento das 

outras embarcações, para se poder apreciar a paisagem ao longo da costa, 

etc. De que planos e medidas dispõe o Governo para o efeito? 

2. Segundo as afirmações, há três anos, da Directora dos Serviços de Assuntos 
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Marítimos e de Água, Wong Soi Man, os resultados do turismo individual com 

embarcações de recreio tinham sido pouco satisfatórios devido às elevadas 

taxas e tarifas da entrada em Macau das embarcações de recreio do Interior 

da China, situação que ainda não tinha sido resolvida e em relação à qual 

Macau se encontrava numa posição passiva. Já se passaram três anos, então, 

quais foram os trabalhos desenvolvidos pelo Governo para resolver a situação? 

3. Acelerar a definição do plano de desenvolvimento da indústria marítima a 

curto, médio e longo prazo e reforçar a formação de quadros qualificados 

nesta área podem contribuir para agilizar a promoção do desenvolvimento da 

indústria marítima, incluindo o turismo de embarcações de recreio. O Governo 

dispõe de planos ou projectos para o efeito? Qual é o ponto de situação dos 

respectivos trabalhos? 

 

18 de Março de 2022 

  

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 

 

 


