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  A economia de Macau foi gravemente afectada pela epidemia neste ano, sendo as 

micro, pequenas e médias empresas as mais atingidas. Não obstante o Governo ter 

introduzido várias medidas para as apoiar, para alguns comerciantes das zonas antigas, 

essas medidas de apoio são totalmente insuficientes, como é o caso dos comerciantes 

na Rua das Estalagens. Visto que o número de turistas com “visto individual” que vinha 

a Macau decresceu significativamente e o rendimento dos comerciantes diminuiu 

drasticamente, alguns comerciantes sofrem muito para manter o seu negócio. 

 

    Como a iniciativa “Vamos! Macau!” – Excursões Locais tem roteiros 

comunitários, ela tem trazido carradas de pessoas para vários bairros de Macau, 

melhorando os negócios dos seus comerciantes. Ultimamente, também estão 

disponíveis roteiros nocturnos, para que a população desfrute da paisagem nocturna de 

Macau. Como a situação epidémica em Macau se mostra estável, foram retomadas 

muitas actividades características comunitárias, como a Feira Nocturna do Pagode. Os 

comerciantes esperam que a retomada das actividades comunitárias ajude a melhorar 

os seus negócios. Assim, espera-se que os serviços competentes considerem incluir a 

Feira Nocturna do Pagode nos roteiros comunitários, o que permitiria aos residentes 

sentir a atmosfera da feira nocturna de Macau e impulsionar um grande fluxo de pessoas 

para as áreas em redor da Feira Nocturna do Pagode através das excursões comunitárias, 

trazendo assim mais clientes às lojas daqueles áreas, a fim de ajudar os comerciantes a 

superar as suas dificuldades económicas. 

 

  Sugere-se também alargar a Feira Nocturna do Pagode aos arredores da Ponte-

Cais “Yue-Tong”, e associá-la a actividades como o Festival da Travessa do Armazém 

Velho e o Passeio Aquático em Macau. Por exemplo, durante o passeio de barco, os 

turistas poderiam apreciar primeiro a paisagem marítima de Macau, e depois 

desembarcariam na Ponte-Cais “Yue-Tong” e dirigir-se-iam à Feira Nocturna do Pagode 



 

e atracções circundantes. Isto enriqueceria o itinerário das excursões locais, ajudando a 

atrair mais residentes, e estimulando a economia dos bairros onde essas actividades são 

realizadas. 


