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Com o desenvolvimento e mudanças sociais, a criação do Terminal Marítimo de 

Passageiros do Porto Exterior e do Terminal Marítimo da Taipa reduziu em certa medida o 

papel do Porto Interior. Nos últimos anos, com o envelhecimento e deteriorações das 

instalações no Porto Interior, há um certo desfasamento entre essas construções e as das 

zonas novas. 

 

No Projecto do Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) 

divulgado pelo governo da RAEM, há propostas para resolver o problema das inundações 

no Porto Interior e revitalizar essa zona. Espera-se que essas propostas possam ser realizadas 

mais cedo, e que as autoridades possam resolver ao mesmo tempo o controlo de inundações 

e a revitalização do Porto Interior. Por um lado resolver as inundações no Porto Interior, e 

por outro, aproveitar as características arquitectónicas e profundo significado cultural do 

Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior, bem como a vantagem de se situar 

próximo das Ruínas de São Paulo e de outras atracções turísticas de Macau imperdíveis, 

procurando assim incorporar os distintos elementos turísticos, históricos e culturais do Porto 

Interior nas obras de revitalização do Porto Interior. Por exemplo, com base nas condições 

existentes, criar pinturas murais sobre edifícios antigos e mostrar aos turistas as 

características históricas da cidade, apresentando situações e actividades culturais e criativas 

através da digitalização dos respectivos códigos QR. Ao manter em funcionamento o 

Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior, como meio de subsistência para certos 

grupos, será possível preservar o seu valor cultural único e divulgar  o seu encanto. Além 

disso, sugere-se interligar os circuitos turísticos de lojas antigas típicas e de pontos turísticos 

da Zona do Porto Interior, planeando as respectivas promoções e fornecendo informações e 

guias aos turistas. Espero que essas iniciativas possam atrair mais turistas para o Porto 

Interior, para fazer reviver a sua esplêndida era, criar ali uma zona comercial especial e 

dinamizar a economia dos bairros antigos. 


