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旅遊局

旅遊局職能包括協助制

定並執行特區旅遊政策、促

進旅遊業發展和多元化、監

管旅遊及相關企業並發出執

照，貫徹澳門特區在旅遊方

面全面訂定的目標。旅遊局

在全球有 12個駐外代表及

市場顧問，包括：中國香港、

日本、韓國、印尼、泰國、

馬來西亞、印度、澳洲及新西蘭、美國、英國及愛爾蘭、俄羅斯及中國台灣 (市場顧問 )。而現時 3所澳門特

別行政區駐外辦事處，包括澳門特別行政區駐北京辦事處、在台灣澳門經濟文化辦事處，以及澳門駐葡萄牙旅

遊推廣暨諮詢中心，積極推廣澳門旅遊業。

DST

A Direcção dos Serviços de Turismo (adiante designada por DST) tem, como atribuições, a definição 

e execução das políticas no âmbito do turismo da RAEM, a promoção do desenvolvimento, a 

diversificação e a fiscalização da indústria turística e das empresas relacionadas, bem 

como a emissão das licenças de exploração com vista a alcançar todos os objectivos 

estabelecidos para a RAEM no âmbito do Turismo. A DST tem 12 representações 

e consultadoria no Exterior: Hong Kong, China, Japão, Coreia, Malásia, 

Tailândia, Índia, Indonésia, Austrália/Nova Zelândia, EUA, Inglaterra/

Irlanda, Rússia e Taiwan, China (consultadoria). Actualmente 

os três escritórios da RAEM no exterior, designadamente, a 

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau 

em Pequim, a Delegação Económica e Cultural de 

Macau em Taiwan e a Centro de Promoção e 

Informação Turística de Macau, em Portugal, 

promovem, com dinamismo, a indústria 

do turismo de Macau.
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

2019年澳門旅遊業發展表現理想，全年總入境旅客達3,940萬人次，按年增長10.1%；其中留宿旅客保持增長，

按年上升 0.8%至 1,863萬人次。在 2019年，適逢澳門特別行政區成立二十周年之際，旅遊局聯同相關部門

舉行各項慶祝盛事的活動。同時，繼續落實執行《澳門旅遊業發展總體規劃》的行動計劃，並展開各項深化“創

意城市美食之都”的工作，積極參與打造粵港澳大灣區旅遊目的地，推動“智慧旅遊”發展，提升旅遊品質，

促進旅遊產品的多元化，推進澳門旅遊業的可持續發展。

Em 2019, a indústria turística de Macau desenvolveu-se de modo satistatório. O número total de 

entradas de visitantes atingiu 39.4 milhões de pessoas nesse ano, o que se traduz um aumento anual 

de 10.1%. Destes visitantes, o número de turistas que se hospedaram manteve a rota de crescimento, 

o que representa uma subida de 0.8%, atingindo 18.63 milhões de pessoas. Em 2019, por ocasião da 

comemoração do 20.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM, a DST, em conjunto com outros serviços 

públicos, realizou várias festividades e eventos comemorativos. Ao mesmo tempo, continuou a implementar 

o plano de acção do Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau, bem como 

iniciou diversos trabalhos aprofundados sobre a "Cidade Criativa de Gastronomia", participou activamente 

na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau como destino turístico, impulsionou o 

desenvolvimento do turismo inteligente, optimizou e elevou a qualidade do turismo e, impulsionou a 

diversificação dos produtos turísticos, tudo no sentido de promover o desenvolvimento sustentável da 

indústria turística de Macau.  
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Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

深化“創意城市美食之都”建設，擴大旅遊推廣影響力

承接“2018澳門美食年”的重點項目，舉辦“澳門國際美食論壇”，首次向公眾呈獻廚藝表演，為來自
世界各地“創意城市美食之都”的青年廚師及澳門名廚提供交流平台。秉承聯合國教科文組織創意城市網絡的

宗旨，持續參與世界各地創意城市組織的活動，實現創意城市網絡成員的共同目標。此外，推廣聯合國大會訂

定的可持續美食烹調日，與“國家地理”電子平台攜手展開“綠色美食之旅”合作項目，以發掘、支持及推動

澳門餐飲業界實踐可持續美食烹調。

持續以“美食”作為推廣澳門旅遊和文化形象的主題，在主要的客源市場，透過不同形式，向世界呈現澳門美

食和傳統文化的魅力。同時，於各項本地大型盛事和旅遊活動中加入美食元素，並於外地大型旅遊推廣活動期

間安排土生葡人美食製作示範，推廣澳門獨特的美食文化。此外，在澳門及海外徵集澳門土生菜食譜和歷史資

料，推動建立澳門土生菜資料庫，系統地保存和傳承土生菜。

Aprofundamento da construção da "Cidade de 
Gastronomia" e aumento do efeito das acções de 
promoção turística

No seguimento do projecto prioritário 2018 Ano da Gastronomia de Macau, foi organizado o Fórum 
Internacional de Gastronomia, Macau e pela primeira vez realizou-se ao vivo uma demonstração culinária 
para criar uma plataforma de intercâmbio entre os jovens Chefs culinários oriundos da rede das Cidades 
Criativas de Gastronomia e Chefs locais. Em cumprimento das indicações da Rede de Cidades Criativas 
da UNESCO, continuou-se a participar em actividades organizadas pelos diferentes países e regiões 
membros das Cidades Criativas com vista a realizar o objectivo comum das cidades membros da Rede de 
Cidades Criativas da UNESCO. Além disso, no âmbito da promoção do Dia da Gastronomia Sustentável, 
em colaboração com a plataforma electrónica National Geographic, foi desenvolvido o projecto Grande 
Jornada Gastronómica Verde para descobrir, apoiar e promover a implementação da gastronomia 
sustentável no sector de restauração de Macau. 

Continuou-se a utilizar a Gastronomia como o tema principal para a promoção da imagem turística e 
cultural de Macau, tendo-se apresentado a atracção de gastronomia e cultura tradicional de Macau no 
mundo, através de diversas actividades realizadas nos principais mercados de proveniência de visitantes. 
Ao mesmo tempo, foram adicionados, elementos gastronómicos durante a realização de diversos eventos 
de grande escala e das actividades turísticas em Macau. Foram organizadas, ainda, demonstrações 
culinárias por Chefs macaenses durante a realização de acções promocionais de grande escala no 
estrangeiro, promovendo, desta forma, a riqueza singular da gastronomia de Macau. Além disso, foram 
recolhidas informações sobre as receitas da gastronomia macaense e a sua história em Macau e no 
exterior, a fim de promover a criação de uma base de dados e preservá-la, de forma sistemática, para 
melhorar o trabalho de divulgação da gastronomia macaense. 
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

發揮獨特資源優勢，參與大灣區及“一帶一路”旅遊建設

藉着《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的公佈和實施，充份利用“粵港澳大灣區城市旅遊聯合會”以及粵港

澳、粵澳、中珠澳等區域合作機制，推動大灣區成員間的互動與合作，整合灣區內的旅遊資源，推廣“一程多

站”聯線旅遊。同時，藉着《橫琴國際休閒旅遊島建設方案》的公佈，加快推進與橫琴深度合作，配合澳門建

設世界旅遊休閒中心，促進特區經濟適度多元發展。

在“一程多站”旅遊推廣上，於主要旅遊展設置粵港澳聯合展台，聯同粵港澳大灣區城市的旅遊部門赴新加坡

及美國洛杉磯舉辦“一程多站”宣傳活動，並與業界探討發展澳門與珠海海島聯線旅遊的可行性，構思更多迎

合市場的旅遊產品。此外，在“澳門國際旅遊（產業）博覽會”專設粵港澳大灣區展區，吸引 74個來自灣區

城市的參展單位，並組織來澳參會的旅遊業界前往廣州、肇慶、江門及香港等灣區城市進行“一程多站”考察，

體驗港珠澳大橋為區內旅遊業發展帶來的機遇。

為進一步對接《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，積極配合《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》配套文件的編

制，推動澳門發展成為粵港澳大灣區的旅遊教育培訓基地。此外，開展港珠澳大橋調研項目，瞭解大橋啟用後

對本澳客源結構和旅客出行模式等帶來的變化，以便更好地制訂旅遊政策，做好推廣工作。

善用澳門自身的旅遊資源和旅遊推廣網絡，持續在“一帶一路”沿線國家馬來西亞、泰國和印尼等地推廣澳門

旅遊，並密切跟進緬甸及柬埔寨市場的拓展工作。亦支援及安排“一帶一路”沿線葡語系國家旅遊部門人員來

澳進行實習培訓，加強雙方在旅遊領域的合作。
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

Desenvolvimento das vantagens singulares, 
participação na construção do turismo da Grande Baía 
e na iniciativa"Uma Faixa, Uma Rota"

Na sequência da publicação e implementação das Linhas Gerais do Planeamento para o 
Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, aproveitaram-se plenamente os 
mecanismos de cooperação regional da Federação Turística da Região Metropolitana da Grande Baía 
de Guangdong-Hong Kong-Macau, Guangdong-Hong Kong-Macau, Guangdong-Macau, Zhongshan-
Zhuhai-Macau, entre outros. Impulsionou-se a interacção e cooperação entre as cidades na Grande Baía, 
reorganizaram-se os recursos turísticos da Grande Baía e promoveu-se os itinerários multi-destinos. Em 
paralelo, aproveitou-se a publicação do Plano de Construção da Ilha Internacional de Turismo e Lazer de 
Hengqin, para acelerar a cooperação aprofundada com a Ilha de Hengqin, acompanhar a transformação 
de Macau como um "Centro Mundial de Turismo e Lazer" e impulsionar a diversificação adequada da 
economia da RAEM.

No âmbito da promoção turística de itinerário multi-destinos, foi instalado um stand conjunto de 
Guangdong, Hong Kong e Macau nas principais feiras de turismo. A DST, em conjunto com os serviços 
de turismo das cidades da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, organizou sessões de promoção 
sobre os itinerários multi-destinos em Singapura e em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. 
Foi estudada, em conjunto com o sector do turismo, a viabilidade de lançamento do cruzeiro pelas ilhas 
de Macau e Zhuhai para conceber produtos turísticos mais atractivos no mercado. Além disso, durante 
a Exposição Internacional de Turismo (Indústria) de Macau, foi instalado o Pavilhão da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau, que contou com a participação de 74 entidades provenientes das cidades 
integradas da Grande Baía. Ao mesmo tempo, foi organizada uma visita de estudo com os representantes 
da indústria turística que participaram na exposição, no âmbito do itinerário multi-destinos de várias 
cidades da Grande Baía, nomeadamente Guangzhou, Zhaoqing, Jiangmen e Hong Kong, com vista a 
conhecer as oportunidades de desenvolvimento trazidas à indústria turística regional pela Ponte Hong 
Kong-Zhuhai-Macau.

Com vista à articulação com as Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande 
Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, a DST colaborou activamente na elaboração dos documentos 
complementares do Planeamento para o Desenvolvimento de Cultura e Turismo da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau e impulsionou o desenvolvimento de Macau como uma base de formação 
do turismo da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau. Além disso, procedeu-se ao inquérito e ao 
estudo para conhecer a origem dos visitantes de Macau e mudanças em termos dos meios de deslocação 
após a entrada em funcionamento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a fim de melhor definir as políticas 
e os trabalhos de promoção na área do turismo.

Aproveitaram-se plenamente os recursos turísticos e da rede de promoção turística de Macau, tendo-se 
promovido de forma contínua o turismo de Macau nos países localizados ao longo do percurso da iniciativa 
"Uma Faixa, Uma Rota", nomeadamente na Malásia, Tailândia e Indonésia. Por outro lado, acompanharam-
se os trabalhos para a exploração dos mercados de Myanmar e do Camboja. Em paralelo, apoiou-se 
a formação e estágios em Macau de funcionários da área de turismo dos países da língua portuguesa 
localizados ao longo do percurso de "Uma Faixa, Uma Rota", no sentido de reforçar a cooperação no 
âmbito do turismo entre Macau e esses países.
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推動“智慧旅遊”發展，優化提升旅遊品質

為配合特區政府智慧城市建設，致力於創新科技的應用，推出“智慧客流應用”，方便旅客及旅遊業界瞭

解景點人流狀況，適時調整行程規劃。同時，將“智慧客流應用”融匯至內地旅客經常使用的地圖軟件內，更

廣泛地向旅客推送景點人流訊息。此外，開展以物聯網設備收集人流統計數據，提升人流預測準確率，進一步

豐富旅遊大數據資料庫，並透過特區政府數據開放平台開放旅遊相關數據，以促進旅遊業創新科技的應用和發

展。

推出全新設計的旅遊推廣網站，透過多項新功能以及無障礙網頁設計，提升網站的親和性。在微信平台推出聊

天機械人服務，以全天候方式自動回應旅客的查詢，並把聊天機械人技術結合至由本地科創公司自主研發的實

體機械人上，與旅客進行互動交流，增強旅客的旅遊體驗。
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因應旅遊業的發展需要，完善旅遊法規配套，密切配合立法會對《酒店業場所業務法》法案的細則性審議。同

時，積極跟進規範旅行社業務及導遊職業法案的修訂。此外，開展澳門徵收旅客稅的可行性研究，系統地收集

市民、業界和旅客的意見，為優化旅遊管理及規劃決策提供參考。

審慎處理酒店及餐飲場所開業、更改設施的審批工作，以及處理其他各類牌照的發牌申請、續期及後續變更的

工作。為了讓申請人掌握牌照的申請規定，繼中文版本後亦推出了《酒店發牌及更改工程申請程序與技術指南》

葡文和英文版本，以及《自行駕駛之機動車輛租賃業務申請指南》英文版本。

因應港珠澳大橋的開通，重點增加對各口岸和景點的巡查，並聯同治安警察局及勞工事務局進行聯合檢查，打

擊違規行為；在口岸進行針對性的宣傳工作。同時，持續積極進行打擊非法提供住宿活動，並向特區政府成立

的“研究非法旅館刑事化問題跨部門工作小組”提供意見及資料。

旅遊局與澳門消費者委員會共同向零售業界推出“星級旅遊服務認可計劃”及“誠信店優質標誌計劃”的合作

項目，以鼓勵和支持業界持續提升服務質素、保護消費者權益。此外，與業界合作首次推出公益手語網上學習

課程，加深業界對無障礙服務的認知，共同推動優質旅遊，鞏固澳門國際旅遊城市的形象。
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Impulsionamento do desenvolvimento do "Turismo 
inteligente", optimização e elevação da qualidade do 
turismo

Para acompanhar a construção de uma Cidade Inteligente definida pelo Governo, a DST empreendeu 

esforços na aplicação de tecnologia inovadora e lançou a "Aplicação inteligente do fluxo de visitantes", a 

fim de facilitar, aos visitantes e ao sector do turismo, informações actualizadas sobre o fluxo de pessoas 

nos pontos de atracção turística permitindo o ajustamento atempado dos trajectos. Ao mesmo tempo, 

integrou-se a aplicação do mapa mais usada pelos visitantes do Interior da China na "Aplicação inteligente 

do fluxo de visitantes", com vista a transmitir amplamente aos visitantes informações do fluxo de pessoas 

nas atracções turísticas mais populares. Além disso, com base na Internet das Coisas iniciou-se a recolha 

de dados do fluxo de pessoas para melhorar a precisão da previsão do fluxo de pessoas e enriquecer o 

conteúdo do banco de megadados do turismo e, por meio da plataforma de serviços de dados abertos do 

Governo, os dados estatísticos de turismo estão acessíveis publicamente, a fim de impulsionar a aplicação 

e o desenvolvimento da tecnologia inovadora da indústria turística.  

Lançou-se a página electrónica de promoção turística com um novo design e melhorou-se a navegabilidade 

e acessibilidade do site através de criação de diversas ferramentas. Foi criado o chatbot inteligente no 

Wechat para responder às informações, em 24 horas, solicitadas pelos turistas, assim como se integrou a 

técnica do chatbot inteligente nos robôs desenhados e fabricados pelas empresas locais inovadoras em 

ciência e tecnologia, a fim de proceder à interacção e ao intercâmbio com os visitantes, permitindo aos 

visitantes ter acesso a diversas experiências turísticas. 

Para ir ao encontro das necessidades do desenvolvimento da industria turística, assim como melhorar a 

legislação na área do turismo, acompanharam-se os trabalhos de apreciação, em sede de especialidade, 

na Assembleia Legislativa da "Lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros". A par disso, continua a 

acompanhar-se a revisão do diploma que regula a actividade das agências de viagens e a profissão dos 
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guias turísticos. Além disso, iniciou-se o estudo de viabilidade sobre a cobrança de uma taxa turística, 

recolhendo-se, de forma sistemática, as opiniões dos cidadãos, da indústria turística e dos visitantes, a fim 

de servir de referência para o melhoramento da gestão turística e planeamento turística. 

Procedeu-se com rigor ao trabalho relativo à apreciação dos pedidos, designadamente pedidos de 

licenciamento e alteração às instalações dos estabelecimentos hoteleiros e de restauração, assim 

como aqueles que têm a ver com a emissão e renovação dos diversos tipos de licença administrativa 

e respectivas alterações supervenientes. Para uma melhor compreensão dos requisitos exigidos para o 

procedimento de licenciamento, após a divulgação da versão em chinês do "Manual de procedimentos 

e requisitos técnicos para licenciamento e obras de modificação de estabelecimentos hoteleiros", foram 

publicadas as versões em português e em inglês desse mesmo manual, assim como a versão em inglês do 

"Manual de autorização da indústria de aluguer de veículos automóveis sem condutor". 

Com a entrada em funcionamento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, foram reforçadas as inspecções 

nos postos fronteiriços, nos pontos de interesse turístico e as inspecções interdepartamentais juntamente 

com o Corpo de Polícia de Segurança Pública e a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais de 

combate às irregularidades e acções ilegais bem como acções conjuntas nas campanhas promocionais 

específicas nos postos fronteiriços. A par disso, foi dada continuidade às acções de combate à 

prestação ilegal de alojamento e providenciaram-se sugestões e informações ao Grupo de Trabalho 

Interdepartamental para o Estudo sobre a Criminalização das Pensões Ilegais criado pelo Governo.

A DST e o Conselho de Consumidores de Macau lançaram em conjunto projectos de cooperação 

para o sector de venda a retalho, nomeadamente o Programa de Avaliação de Serviços Turísticos 

de Qualidade e o Sistema de Lojas Certificadas, a fim de incentivar e apoiar a indústria turística para 

melhorar, continuamente, a qualidade dos serviços e proteger os direitos dos consumidores. A DST, numa 

iniciativa co-organizada com a indústria de turismo, lançou pela primeira vez o programa comunitário de 

aprendizagem de língua gestual via internet com vista a aprofundar a sensibilização para a prestação de 

serviços sem barreiras, promover em conjunto a qualidade dos serviços turísticos e consolidar a imagem 

da cidade internacional de turismo de Macau.

17



2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

拓展多元化旅遊產品，辦好各項大型慶祝活動

致力促進文化旅遊的發展，文化局與旅遊局首次合辦大型國際文化藝術盛會“藝文薈澳”，並在多個本地

及海外平台進行宣傳，與業界合作舉辦特色旅行團及自由行套餐，度身打造富藝術內容的行程，成功提升了“藝

文薈澳”在海外的品牌形象及知名度。

積極推進“澳門大賽車博物館”的改建，擴充後的博物館以分層分區概念把不同賽事的藏品

及展品系統地陳列，並引入更多“寓教於樂”的互動型遊戲設施，為市民和旅客帶來全新的

賽車體驗。

為慶祝澳門特別行政區成立二十周年及中葡建交四十周年，並配合澳門獲選為“葡萄牙旅行

社協會 2019年理想旅遊目的地”及“2019年里斯本旅遊展推薦國際旅遊目的地”，在葡萄

牙里斯本及波爾圖舉辦“感受澳門 -葡萄牙”大型旅遊推廣活動，展現澳門旅遊發展新貌。

此外，舉辦多項慶祝澳門特別行政區成立二十周年的大型活動，並串連於不同月份呈現，包

括：“農曆新年花車匯演”、在“第七屆澳門國際旅遊（產業）博覽會”中設立“共慶回歸

二十載　繽紛多彩澳門遊”特展；舉行“每月旅客抽獎活動慶回歸”活動；“第 30屆澳門

國際煙花比賽匯演”；以及舉辦“2019澳門光影節”、“第四屆澳門國際影展暨頒獎典禮”；

與橫琴新區管理委員會共同主辦“慶祝澳門回歸祖國二十周年煙花匯演”等，讓市民和旅客

一同分享澳門回歸祖國二十周年的喜悅。
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Desenvolvimento diversificado dos produtos turísticos, 
realização de diversos eventos comemorativos 

Com o objectivo de promover o desenvolvimento do turismo cultural, a DST, em conjunto com o 

Instituto Cultural, organizou, pela primeira vez, um mega-evento internacional de artes culturais e artísticas 

- "Arte Macau", e promoveu-o em várias plataformas locais e estrangeiras, tendo colaborado com o sector 

do turismo para organizar grupos turísticos característicos e pacotes de viagem independentes, tendo-

se elaborado o itinerário composto pelos elementos artísticos, elevando assim a imagem de marca e o 

conhecimento do "Arte Macau" no exterior.

Promoveram-se activamente as obras de remodelação do Museu do Grande Prémio de Macau e após 

ampliação do seu espaço, as colecções e os objectos de vários tipos de corridas serão expostos por 

diferentes pisos e áreas temáticas, bem como serão introduzidos mais equipamentos de diversões 

interactivas relacionados com a "educação de carácter lúdico", com vista a fornecer aos cidadãos e 

visitantes experiências sobre o Grande Prémio de Macau.

Para celebrar o 20.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM e os quarenta anos do restabelecimento de 

relações diplomáticas entre a China e Portugal, bem como acompanhar a eleição de Macau como Destino 

Preferido da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em 2019, e a escolha de 

Macau como Destino Internacional Convidado da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2019, a DST organizou 

uma mega promoção turística Sentir Macau - Portugal que teve lugar em Lisboa e no Porto, no sentido de 

apresentar o novo desenvolvimento do turismo de Macau.

Além disso, foram realizados uma série de grandes eventos 

comemorativos do 20.º Aniversário do Estabelecimento da 

RAEM em meses diferentes, os quais incluíram a Parada de 

Celebração do Ano Novo Chinês, uma exposição especial para a 

Celebração do 20.o Aniversário do Estabelecimento da RAEM na 

7.a Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau, o Sorteio 

Mensal para Visitantes em Celebração do Aniversário da RAEM, 

o 30.º Concurso Internacional do Fogo-de-Artifício de Macau, o 

Festival de Luz de Macau 2019, o 4.o Festival Internacional de 

Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios．Macau, bem como 

o Espectáculo do Fogo-de-Artifício em Comemoração do 20.º 

Aniversário do Retorno de Macau à China, co-organizado com o 

Conselho de Gestão da Nova Área de Hengqin, para permitir às 

populações e visitantes compartilhar a alegria do 20.o Aniversário 

do Retorno de Macau à Pátria.
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《澳門旅遊業發展總體規劃》執行情況

• 旅遊局於 2017年公佈《澳門旅遊業發展總體規劃》最終方案，提出了八大關鍵目標，33個策略、29個規

劃建議及 91個具體行動計劃。至 2019年，在 69個短期 (0至 5年 ) 行動計劃中，已展開及跟進 67個行動

計劃，當中 59個為達標項目，達標率為 86%

• 旅遊局按照《澳門旅遊業發展總體規劃》所制訂的目標及策略，開展各項重點工作

Situação da Implementação do Plano Geral do 
Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau
• Em 2017, a DST divulgou o projecto final do Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de 

Macau, tendo apresentado oito objectivos chave, 33 estratégias, 29 recomendações de planeamento e 

91 planos de acção específicos. Até 2019, dos 69 planos de acção de curto prazo (0-5 anos), 67 foram 

iniciados e acompanhados, dos quais, 59 atingiram a meta do Plano, a taxa de alcance do objectivo é 

de 86%

• A DST, de acordo com os objectivos e as estratégias do Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria 

do Turismo de Macau, desenvolveu vários trabalhos prioritários
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智慧旅遊
Turismo Inteligente
• 在智慧旅遊方面，旅遊局於 2019年 3月正式推出與阿里雲合作的智慧旅遊項目，其中智慧客流應用透過算

法預測各監測景點於 4小時、24小時及 7天的區間的人流密度，並以“舒適”、“相對舒適”、“輕度擁擠”、

“擁擠”及“非常擁擠”作為區分，讓市民、旅客及旅遊業界知悉景點人流預測狀況，適時安排行程

• 自智慧旅遊三項目正式發佈日 (2019/3/26)起至 2019/12/31，智慧客流應用共有 20,915使用者，28,366人

次使用該服務，共有 122,094頁面瀏覽量；其中 31.07%使用者來自中國內地、30.35%使用者來自澳門、

19.94%使用者來自香港，其餘主要來自亞洲地區

• 於 2019年 8月 1日推出了全新旅遊推廣網站，引入響應式設計、圖像導向、地圖整合、社交媒體整合等各

種實用功能，並以無障礙網頁規範進行設計，透過整合實用資訊，配合定位功能，讓使用者輕易地選擇心儀

的旅遊項目，發掘周邊不同旅遊設施

重點 Ponto Chave 1

智慧旅遊及品質
Turismo Inteligente  

e de Qualidade
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• No que respeita ao turismo inteligente, a DST em 

cooperação com a AliCloud, do Grupo Alibaba lançou 

oficialmente os projectos de turismo inteligente em 

Março de 2019, do qual a "aplicação inteligente do 

fluxo de visitantes" prevê a densidade do fluxo de 

visitantes em atracções turísticas por um período de 

quatro horas, 24 horas e sete dias, calculado através 

do algoritmo de previsão, e emite classificações que 

variam entre "confortável", "relativamente confortável", 

" l igeiramente lotado", "lotado" e "superlotado", 

facilitando a organização dos itinerários dos visitantes e 

dos operadores da indústria

• Desde a data de lançamento oficial dos três projectos 

do turismo inteligente em 26 de Março de 2019 até ao 

dia 31 de Dezembro de 2019, o número total de utentes 

na "aplicação inteligente do fluxo de visitantes" foi de 

20.915, 28.366 pessoas utilizaram o referido serviço 

e  cerca de 122.094 visitas na referida página electrónica; 

31,07% dos utilizadores eram provenientes do Interior da 

China, 30,35% eram de Macau, 19,94% de Hong Kong e 

os restantes eram provenientes das regiões da Ásia

• No dia 1 de Agosto de 2019, foi lançada uma nova página electrónica de promoção turística, 

introduzindo o desenho responsivo, a orientação visual, a integração do mapa, a integração dos meios 

de comunicação social, entre outras funções práticas. Através 

da in tegração das 

informações práticas 

e  das  f unções  de 

posicionamento, os 

ut i l izadores podem 

escolher faci lmente 

os projectos turísticos 

preferidos, explorando 

as diversas instalações 

turísticas circundantes
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• 於 2019年 9月 27日展示了以澳門本地科研團隊自主研發的機械人為基礎，

結合澳門旅遊吉祥物“黑面琵鷺”、“麥麥”的形象，設置實體機械人，於

旅客詢問處以語音互動方式，透過廣東話、普通話或英語，回答旅客關於景

點資訊，旅遊活動、來往景點的公交資訊，天氣預測等問題

• Em 27 de Setembro de 2019, a DST lançou um robô inteligente de turismo, 

desenvolvido por uma equipa de investigação e modelado à imagem da 

mascote do turismo de Macau, "Mak Mak". O robô possui a função de voz 

interactiva e pode responder a questões em diversas línguas (cantonense, 

mandarim e inglês) relacionadas com a introdução de zonas turísticas, 

actividades de turismo, transportes públicos que se deslocam a zonas 

turísticas e previsão do tempo
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• 於 2019年 12月將有關技術引入至旅遊局臉書官方帳號，以

聊天機械人 chatbot方式全方位為旅客解答有關基本旅遊資

料的查詢

• 於 2019年 12月發佈了與阿里雲合作的三個智慧旅遊第二階

段項目，優化智慧客流應用，透過部署物聯網設備，收集人

群流量數據，提升人群流量監測的準確度及即時性。同時透

過綜合澳門旅遊關鍵數據及根據旅客的個性化需求，提供智

能行程規劃，藉此提升旅客的整體旅遊體驗

• 同時，旅遊局積極配合特區政府智慧城市建設及開放數據策

略，於2019年12月起透過政府數據開放平台開放導遊列表、

旅行社資料、酒店資料、餐廳資料、舞廳資料、酒吧資料、

蒸汽浴室及按摩院資料、屬健康俱樂部類型之場地資料、屬

卡拉 OK類型之場地資料及旅遊快訊等數據，以此協助旅遊

業創新科技應用和發展

• Em Dezembro de 2019,  fo i  int roduzido um robô 

comunicativo chatbot na página oficial da conta da DST no 

Facebook, a fim de responder a questões básicas sobre 

informações turísticas

• Em Dezembro de 2019, a DST lançou a segunda fase 

de desenvolvimento do turismo inteligente: optimizou a 

"aplicação inteligente do fluxo de visitantes", recorrendo 

à internet das coisas para recolher dados estatísticos e 

melhorar o imediatismo e a precisão do fluxo de pessoas. 

Ao mesmo tempo, através da tecnologia de inteligência 

artificial e dados abertos passou a disponibilizar a 

possibilidade de realizar um Plano Inteligente de Viagens, permitindo aos visitantes planear a sua viagem 

consoante os seus interesses, melhorando a experiência geral do turista

• Ao mesmo tempo, em sintonia com a colaboração activa do Governo da Região Administrativa Especial 

de Macau na criação de uma cidade inteligente e a estratégia de dados abertos, em Dezembro de 

2019 através da plataforma de dados abertos do Governo foram abertos a lista dos guias turísticos, 

informações das agências de viagens, hotéis, restaurantes, salas de danças, bares, saunas, massagens, 

estabelecimentos do tipo «health club» e do tipo «karaoke», "What's On, Macao", entre outros dados, tudo 

no sentido de apoiar na aplicação e desenvolvimento das tecnologias inovadoras da indústria turística
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• 積極推廣智慧旅遊，介紹澳門智慧旅遊現況及未來發展規劃

 ﹣ 2月 22日參與旅遊學院舉辦“智慧旅遊、智慧目的地”公眾論壇 

 ﹣ 8月 2日參與阿里雲舉辦“阿里雲澳門生態峰會” 

 ﹣ 10月 22日參與行政公職局舉辦“澳門特區政府電子政務的現況展望分享會”

 ﹣協辦 2019年澳門智慧酒店獎，藉此增加行業對智慧化發展的重視和參與程度 

 ﹣智慧街燈

• Promoção proactiva do turismo inteligente. Apresentação da situação corrente e futuros planos de 

desenvolvimento 

 ﹣ No dia 22 de Fevereiro, a DST participou no Fórum Público do IFT – "Turismo Inteligente, Destinos 

Inteligentes"

 ﹣ No dia 2 de Agosto participou no "Alibaba Cloud Eco Summit Macao 2019", organizado pelo Alibaba 

Cloud 

 ﹣ No dia 22 de Outubro participou no Seminário dos SAFP – "A presente e a futura situação da Região 

Administrativa Especial de Macau – Governo Electrónico" 

 ﹣ Co-organizou o Prémio Hotel Inteligente de Macau 2019, organizado pelos CTT, com o objectivo de 

aumentar a consciência e a participação do sector no desenvolvimento do turismo inteligente

 ﹣ Postes de luzes inteligentes
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重點 Ponto Chave 1
智慧旅遊及品質  Turismo Inteligente e de Qualidade
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

 星級旅遊服務認可計劃
• 「星級旅遊服務認可計劃」自 2014年推出，涵蓋餐飲界別及旅行社界別，經過五年成功的實施後，2019

年旅遊局與澳門消費者委員會共同向零售業界推出“星級旅遊服務認可計劃”及“誠信店優質標誌計劃”

的合作項目

• 凡該年度於「誠信店優質標誌計劃」評級達 A或 A-，且經「星級旅遊服務認可計劃」評審委員會通過之

既定行業類別的“誠信店”，將同時成為「星級旅遊服務認可計劃」零售業界別《星級服務商戶》

• 2019年獲授予「星級服務商戶獎」之“誠信店”共 166間 (A級 28間和 A-級 138)

旅遊品質 
Qualidade de Turismo
提升旅遊品質 
Elevar a Qualidade do Turismo
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重點 Ponto Chave 1
智慧旅遊及品質  Turismo Inteligente e de Qualidade

Programa de Avaliação de Serviços Turísticos de Qualidade
• O "Programa de Avaliação de Serviços Turísticos de Qualidade", desde o seu lançamento em 2014, 

abrangeu os sectores da restauração e das agências de viagens. Após cinco anos de implementação 

com sucesso, em 2019 a DST e o Conselho dos Consumidores de Macau lançaram em conjunto, no 

âmbito de um projecto de cooperação, o "Programa de Avaliação de Serviços Turísticos de Qualidade" 

e o "Sistema de Lojas Certificadas" para o sector de venda a retalho

• As lojas certificadas que obtiveram a avaliação de A ou A- no "Sistema de Lojas Certificadas" no ano 

em causa e com categoria da sua tipificação aprovada pela Comissão de Avaliação do "Programa 

de Avaliação de Serviços Turísticos de Qualidade" foram também classificadas como "Empresa de 

Qualidade" do "Programa de Avaliação de Serviços Turísticos de Qualidade" para o sector de venda a 

retalho

• Em 2019,166 lojas certificadas receberam o "Prémio Empresa de Qualidade" (28 para a categoria A e 

138 para a categoria A-) 
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

 星級旅遊服務認可計劃 
2019年度新獲獎商戶

• 餐飲界別商戶數目：91 間

• 旅行社界別商戶數目： 12 間

通過 2019年監督年商戶

• 餐飲界別商戶數目：190 間 

• 旅行社界別商戶數目： 28間

• 計劃自推出至 2019年，仍然營運及達標的“星級服務商戶”分別有 281家餐飲商戶及 40家旅行社
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重點 Ponto Chave 1
智慧旅遊及品質  Turismo Inteligente e de Qualidade

Programa de Avaliação de Serviços Turísticos de Qualidade
Novas empresas premiadas em 2019

• Empresas do sector de restauração: 91 

• Agências de viagens: 12

Empresas avaliadas no ano de fiscalização de 2019

• Empresas do sector de restauração: 190

• Agências de viagens: 28 

• Desde o lançamento do programa até 2019, 281 empresas do sector de restauração e 40 agências 
de viagens ainda em actividade foram classificadas como "Empresa de Qualidade"
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

 行業培訓

培訓人次為 3,642，分別包括 :

• 38 班培訓課程及舉辦 4場講座和 3場工作坊，涉及人次為 2,191

• 資助之培訓課程涉及人次為 1,451
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重點 Ponto Chave 1
智慧旅遊及品質  Turismo Inteligente e de Qualidade

 Formação para a indústria de turismo

3,642 participantes em acções de formação, incluindo: 

• 38 acções de formação, 4 seminários e 3 workshops, que contaram com 2,191 participantes

• Acções de formação subsidiadas, que contaram com 1,451 participantes
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

• 2019年 3月 25日與美高

梅合辦“共建無障礙環境，

與殘疾人士溝通”專題講

座，吸引約 180名從業員

參加

• 同時推出“心手相連 • 無障

礙溝通”公益手語網上學

習課程，教授基本職場手

語 (包括觀光點、城市及交

通設施、問候、自我介紹、

數字及時間等 )。設有廣東

話、普通話及英語版本，

至今已超過 5,266次點擊

• 2019年 10月 30日與美高

梅及澳門聾人協會合辦“同

感 • 遊歷無聲”工作坊，透

過導師講解、無聲體驗與模

擬場景等互動環節，協助澳

門旅遊從業員提升對聾人

和聽障人士的認知，吸引了

80名從業員參加 

• Numa co-organização da DST e do MGM, realizou-se em 25 de Março de 2019 um seminário temático 

intitulado "Comunicação Eficaz com os Portadores de Deficiência para um Ambiente Livre de Barreiras", 

no qual participaram 180 operadores da indústria

• Foi também lançado o programa comunitário de aprendizagem de língua gestual de Macau via internet "O 

Poder nas suas Mãos", oferecendo conhecimentos básicos da linguagem gestual em contexto profissional 

(visitas aos pontos turísticos, infra-estruturas da cidade e do transporte, formas de cumprimentar, 

apresentação pessoal, números e tempo, entre outros), disponível em cantonense, mandarim e inglês, 

com mais de 5,266 cliques online registados até à data

• Em 30 de Outubro de 2019, numa co-organização da DST, do MGM e da Associação de Surdos de 

Macau, realizou-se o workshop "Sentir e Experienciar em Conjunto o Silêncio". Através de apresentações 

de um formador, experiências do silêncio e simulações, entre outras sessões interactivas, a iniciativa 

tinha o objectivo de aprofundar o conhecimento dos operadores turísticos de Macau sobre os surdos e 

portadores de deficiência auditiva. Esta acção contou com a presença de 80 operadores da indústria
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重點 Ponto Chave 1
智慧旅遊及品質  Turismo Inteligente e de Qualidade

 牌照服務 /  Serviço de Licenciamento
發牌現況 /  Situação dos estabelecimentos

持牌場所和活動
Estabelecimentos e actividades licenciados  

2019 總計
Total em 2019

酒店 Hotéis 87

公寓 Pensões 39

餐廳 Restaurantes  478

舞廳 Salas de dança  14

酒吧 Bares 152

自駕車出租公司 
Indústria de aluguer de veículos automóveis sem condutor 4

蒸汽浴及按摩
Estabelecimentos de Sauna e Massagem 77

健康俱樂部 "Health Clubs" 35

卡拉 OK Estabelecimentos de "Karaoke"  39

旅行社 Agências de viagens  226

導遊  Guias turísticos   1,972

接送員  Agentes Transferistas 25

金寶來酒店 
Hotel Tesouro

五洋酒店
Hotel Cinco Oceanos

家圓賓館
Pensão Familia Perfeita

錦江之星
Pensão Jin Jiang

多米精品賓館 
Pensão Tomai Boutique

家億賓館 
Pensão Familia Bilionária

2019年新發牌酒店場所 / Hotéis licenciados em 2019
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

• 積極處理酒店開業、更改設施以及其他各類型牌照的申請

• 實地設施檢查，並即場發出檢查筆錄

• 處理各類牌照申請 : 3,370 宗

• Conhecimento e acompanhamento de forma positiva 

dos pedidos de licenciamento e de alteração das 

instalações respeitantes a estabelecimentos hoteleiros 

bem como os demais t ipos de requerimento de 

licenciamento

• Realização de vistoria e emissão imediata "in loco" do 

auto de vistoria

• Pedidos processados: 3,370 casos

• 推出《酒店發牌及更改工程申請程序與技術指南》葡文和

英文版本，以及《自行駕駛之機動車輛租賃業務申請指南》

英文版本

• 現時所有屬旅遊局發牌的場所已備有中、葡、英版本指南

• Publicação do "Manual de procedimentos e requisitos 

técnicos para licenciamento e obras de modificação dos 

estabelecimentos hoteleiros", em línguas Portuguesa 

e Inglesa, e do "Manual de autorização da indústria de 

aluguer de veículos automóveis sem condutor" em língua 

Inglesa

• Estão disponíveis até ao momento os manuais de procedimento, em três línguas, Português, Chinês e 

Inglês, para todos os tipos de estabelecimentos sujeitos a licenciamento da DST

 牌照服務 / Serviço de Licenciamento
親臨櫃檯服務

• 接待人次：8,015 

Atendimento personalizado

• N.º de pessoas atendidas: 8,015 
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重點 Ponto Chave 1
智慧旅遊及品質  Turismo Inteligente e de Qualidade

 修訂旅遊業法規 / Revisão da legislação relacionada com o turismo
酒店業場所業務法

• 已通過立法會一般性討論及表決、現正於立法會第二常設委員會作細則性審議

旅行社業務及導遊職業法

• 已送呈行政會

Lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros

• A proposta de lei foi aprovada na generalidade e em votação na Assembleia Legislativa, encontrando-

se em fase de apreciação na especialidade pela 2.a Comissão Permanente

Lei da actividade das agências de viagens e da profissão de guia turístico 

• A proposta de Lei foi submetida ao Conselho Executivo
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

 行業監管 / Fiscalização da indústria

監察工作

• 因應港珠澳大橋的開通為旅遊業帶來的影響，加強對各口岸和景點的巡查，並聯同治安警察局及勞工事務

局進行聯合檢查，打擊違規行為。於口岸發放宣傳訊息，以收提醒和警惕之效

Inspecção

• Por influências dadas ao sector do Turismo na sequência da entrada em funcionamento da Mega 

Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, reforçou-se inspecção geral nos postos fronteiriços e nos pontos 

de interesse turísitco e realizou-se inspecção conjunta em colaboração com o Corpo de Polícia de 

Segurança Pública e a Direcção dos Serviços de Assuntos Laborais para o combate a irregularidades. 

É divulgada nos postos fronteiriços informação sobre o que os visitantes têm de ter cuidados e a 

sanção a aplicar em caso de prática de actos irregulares
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重點 Ponto Chave 1
智慧旅遊及品質  Turismo Inteligente e de Qualidade

•  行業和場所巡查 1,967次

• 口岸和景點巡查 1,550次

• 抽查 143個旅行團
• 向旅行團提供適時援助，迅速協調旅遊糾紛

• 向業界發出各類指引和建議

• Inspecção a actividades e estabelecimentos: 1,967 vezes

• Inspecção nos postos fronteiriços e pontos de interesse turístico: 1,550 vezes

• Inspecção aleatória a 143 grupos turísticos

• Prestação de assistência atempada aos turistas em excursão organizada e reconciliação rápida às 

disputas turísticas

• Emissão de instruções e recomendações aos operadores e agentes turísticos
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

公眾溝通 

• 數次出席澳門廣播電視股份有限公司「澳門論壇」直播節目及澳門電台「澳門講場」直播節目，與公眾探討

旅遊相關議題（經濟型住宿場所、打擊“非法導遊”等 )

• 出席由民間舉辦的座談會，聽取旅遊從業員有關開工不足的意見

Comunicação com o público 

• Participação por várias vezes no "Macao Forum", programa ao vivo transmitido pela TDM, para trocar 

opiniões com o público sobre temas relacionados com o Turismo (estabelecimentos de alojamento 

económico, combate a "guias ilegais")

• Participação em seminários organizados pelas associações comunitárias para ouvir as opiniões dos 

agentes turísticos sobre a questão de insuficiência de trabalho

業界溝通 

• 與業界保持緊密聯繫，就不同的旅遊行業問題（打擊“非法導遊”、旅遊從業員開工不足等）交換意見

Comunicação com o indústria

• Manutenção de contacto estrito com os operadores e agentes turísticos e troca de opiniões com eles 

sobre os problemas e questões encarados no sector do Turismo (combate a  "guias ilegais" , insuficiência 

de trabalho por agentes turísticos)

40



重點 Ponto Chave 1
智慧旅遊及品質  Turismo Inteligente e de Qualidade

 禁止非法提供住宿
• 跨部門工作小組聯合行動 616次 

• 巡查單位 1,984個次 

• 封印單位 382個 

• 向治安警察局通報，採取禁止入境措施 168人次
• 增加與跨部門工作小組聯合巡查的次數

• 與居民組織保持聯繫

 Proibição da prestação ilegal de alojamento
• Inspecção interdepartamental: 616 vezes

• Inspecção a fracções autónomas: 1,984 vezes

• Fracções seladas: 382

• Comunicação ao CPSP para interditação de entrada em Macau de 168 pessoas

• Aumento na frequência das acções de inspecção interdepartamental

• Manutenção de contactos com associações comunitárias
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

• 獲得居民組織致送錦旗

• 於本澳中文和葡文報紙刊登全新廣告，並上載至旅遊局網站

• 旅遊局領導到受影響民居實地視察，向居民了解情況並進行宣傳工作

• Recebeu bandeirinha de agradecimento oferecida pela associação de moradores

• A nova versão da propaganda foi lançada em jornais de línguas Portuguesa e Chinesa e encarregada no 

portal da DST

• Os dirigentes fizeram visitas às residências afectadas, para conhecer melhor a situação que os moradores 

encararam e para fazer ao mesmo tempo acções de sensibilização junto ao público
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重點 Ponto Chave 1
智慧旅遊及品質  Turismo Inteligente e de Qualidade

 科學調研
• 港珠澳大橋開通後對旅遊業之影響的調研

• 徵收旅客稅的可行性研究

• 優化於夜間舉行的旅遊活動和產品的研究分析

• 澳門旅遊品牌及盛事活動媒體成效研究 (2019)

• 2019藝文薈澳活動媒體成效研究

• 訪澳印度旅客研究

 Estudos Cientificos
• Projecto de pesquisa sobre as influências trazida à indústria turística pela Ponte Hong Kong-Zhuhai-

Macau após o seu funcionamento

• Estudo de viabilidade da taxa turística

• Estudo e análise sobre a optimização das actividades e produtos turísticos realizadas à noite

• Estudo do Efeito dos Órgãos de Comunicação Social sobre a Marca Turística e Eventos de Macau (2019)

• Estudo do efeito dos Orgãos de Comunicação Social do "Arte Macau" (2019)

• Estudo sobre visitantes da Índia a Macau
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

重點 Ponto Chave 2

創意城市美食之都
Cidade Criativa de 

Gastronomia

“美食之都”四年工作計劃：
1.管理及監督機制

2.加強推廣和認知

3.教育和傳承

4.交流和合作

5.支持本地餐飲業發展

6.跨領域創意合作

"Cidade Criativa de Gastronomia" Programa de 
trabalho de quatro anos:
1. Mecanismo de gestão e supervisão 

2. Reforçar a promoção e consciencialização 

3. Formação e continuidade

4. Intercâmbio e cooperação

5. Apoiar o desenvolvimento do sector da restauração 

6. Cooperação criativa interdisciplinar
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重點 Ponto Chave 2
創意城市美食之都 Cidade Criativa de Gastronomia

1.管理及監督機制

“澳門 • 創意城市美食之都”工作會議
• 由前社會文化司司長譚俊榮主持的“澳門．創意城市美食之都”第二次工作會議於 2019年 8月 13日召開。

為跨政府部門及涉及業界團體和院校的會議。旨在回顧澳門發展創意城市美食之都的情況和前瞻相關工作

計劃， 探討推動澳門可持續發展的方向和回應聯合國《2030年可持續發展議程》

1. Mecanismo de gestão e supervisão

 Reunião de trabalho "Macau - Cidade Criativa de Gastronomia"
• A segunda reunião de trabalho subordinada ao tema "Macau - Cidade Criativa de Gastronomia" 

realizou-se no dia 13 de Agosto de 2019 e foi presidida pelo então Secretário para os Assuntos Sociais 

e Cultura, Alexis Tam. Na reunião, participaram vários departamentos governamentais competentes, 

organizações do sector e instituições académicas. A reunião teve como objectivo a partilha de 

experiências sobre o desenvolvimento de Macau como Cidade Criativa de Gastronomia bem como 

estudar planos viáveis para direccionar o desenvolvimento sustentável de Macau e responder à 

"Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas"
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

2.加強推廣和認知

 澳門國際美食論壇 2019
• 第三年舉行

• 主題：美食與創意的可能性

• 於 2019/1/21揭幕的“澳門國際美食論壇 2019”為澳門與其他創意城市提供寶貴的交流平台，推動澳門

美食之都發展。除國際和本地嘉賓出席外，還包括 21 個美食之都代表以及中國 4個設計之都、1個媒體

藝術之都及 4個分別屬美食、文學和手工藝與民間藝術範疇的申都城市之代表。另外，於 2019年首呈聯

合國教科文組織 -“創意城市美食之都”廚藝表演 (2019/1/19 – 2019/1/20)。包括澳門在內的 20個“創意

城市美食之都”及 2個中國申都城市合共 30多位廚師輪流施展廚藝，與市民和旅客分享他們對廚藝行業

的憧憬和抱負，以及如何將城市的文化、創新與創意靈感融入菜餚之中
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創意城市美食之都 Cidade Criativa de Gastronomia

2. Reforçar a promoção e consciencialização

Fórum Internacional de Gastronomia 2019
• 3.a edição do Fórum

• Tema: As Possibilidades da Gastronomia e Criatividade

• O "Fórum Internacional de Gastronomia, Macau 2019" abriu no dia 21 de Janeiro de 2019, 

proporcionando uma plataforma valiosa para o intercâmbio entre Macau e as outras Cidades 

Criativas, a fim de impulsionar o desenvolvimento de Macau como Cidade de Gastronomia. 

Além da presença de convidados locais e do exterior, o evento contou com a presença de 

representantes de 21 Cidades Criativas de Gastronomia, 4 Cidades Criativas de Design, 1 

Cidade Criativa de Artes e Média e ainda representantes de 4 cidades candidatas na área 

da gastronomia, literatura, artesanato e arte popular da China. A par das actividades de 21 

Cidades Criativas de Gastronomia, realizou-se pela primeira vez uma demonstração culinária 

no período de 19 e 20 de Janeiro de 2019. Mais de 30 chefs provenientes de 20 Cidades 

Criativas de Gastronomia incluindo de Macau e 2 cidades candidatas do Interior da China 

tiveram a oportunidade de mostrar os seus dotes culinários ao vivo. Os chefs partilharam com 

os residentes e turistas a sua paixão pela culinária e a forma como eles integraram elementos 

como a cultura e inovação nas suas receitas
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

 與“國家地理”電子平台攜手展開“綠色
美食之旅”合作項目

• 旅遊局與國家地理今年初攜手展開“綠色美食之旅”合作

項目，以發掘、支持及推動澳門餐飲業界實踐可持續美食

烹調，並撰寫了一系列文章及製作三條主題分別為“可持

續發展”、“美食”及“創意”的短片。旅遊局藉著可持

續美食烹調日的契機，透過旅遊局網站和相關社交網絡平

台，包括臉書、微信和 Youtube，並在旅客詢問處的電子

屏幕等播放短片。旅遊局亦邀請澳門餐飲業夥伴利用各自

的渠道及社交網絡平台播放短片，向市民及旅客展示澳門

餐飲業界對傳承、創新澳門美食文化及可持續發展的貢獻

  A DST colaborou com a National 
Geographic para lançar o projecto da 
"Grande Jornada Gastronómica Verde"
• A DST e a National Geographic lançaram, no início 

deste ano, um projecto de colaboração denominado 

"Grande Jornada Gastronómica Verde" para encontrar, 

apoiar e promover a implementação da gastronomia 

sustentável no sector de restauração de Macau, 

donde resultou a elaboração de uma série de artigos 

e a produção de três vídeos subordinados aos temas: 

"Desenvolvimento Sustentável", "Gastronomia" e 

"Criatividade". A DST aproveita o Dia da Gastronomia 

Sustentável para divulgar os vídeos na sua página 

electrónica, plataformas e redes sociais, incluindo o 

Facebook, WeChat e Youtube, e nos écrãs electrónicos 

dos balcões das Informações Turísticas. A DST também 

convidou os parceiros do sector de restauração de 

Macau a utilizarem os respectivos canais e plataformas 

de redes sociais para exibir os vídeos, mostrando 

aos residentes e visitantes, o contributo do sector 

de restauração de Macau para a transmissão e 

inovação da cultura gastronómica da cidade e para o 

desenvolvimento sustentável da gastronomia
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 持續以“美食”作為推廣澳門旅遊和文化形象的主題，在主要的客源市場，
透過不同形式，向世界呈現澳門美食和傳統文化的魅力

• 美食車、美食展、旅遊展及旅遊路展

• 邀請澳門廚師往海外進行烹飪示範

• 邀請海外廚師來澳進行廚藝交流

• 電視、網絡、社交媒體及 KOL宣傳

• 傳統媒體宣傳

• 與旅行社合作推出澳門美食遊產品

• 考察團

  Continuou-se a utilizar a "Gastronomia" 
como o tema principal para a promoção 
da imagem turística e cultural de 
Macau, tendo apresentado a atracção 
da gastronomia e cultura tradicional de 
Macau no mundo, através de actividades 
realizadas de diversas formas nos 
principais mercados emissores de turistas
• Rulotes de Comida, Feiras de Gastronomia, Feiras de 

Turismo e Roadshows

• Demonstrações Culinárias por Chefs de Macau em 

Eventos Promocionais no Exterior

• Intercâmbios de Culinária com Chefs do Exterior e de 

Macau

• Campanhas Promocionais através da Televisão, Internet, 

Redes Sociais e KOLs

• Promoção através de Comunicação Social Tradicional

• Lançamento de Pacotes Turísticos Gastronómicos com 

Agências de Viagens

• Visitas de Familiarização

49



2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

3.教育和傳承

 推動建立澳門土生菜資料庫
• 關於設立澳門土生菜資料庫第三次會議於 2019/6/20展開，參與部門及實體商討各自負責的工作項目

• 參與部門及實體：

-旅遊局、文化局、旅遊學院、澳門大學、澳門國際研究所及土生葡人美食聯誼會

• 現時進度：

  -第三次會議後收到澳門國際研究所轉寄多位海外土生葡人的手稿食譜副本

3. Formação e continuidade

Impulsionar a construção de uma base de dados sobre a gastronomia 
macaense
• A terceira reunião sobre a construção de uma base de dados sobre a gastronomia macaense teve lugar 

no dia 20 de Junho de 2019. Os departamentos e entidades discutiram sobre os respectivos trabalhos 

no âmbito do projecto

• Cooperação inter-departamental e com outras entidades:

- Direcção dos Serviços de Turismo, Instituto Cultural, Instituto de Formação Turística, Universidade de 

Macau, Instituto Internacional de Macau e Confraria da Gastronomia Macaense

• Ponto de situação:

- Depois da terceira reunião, o Instituto Internacional de Macau enviou cópias de manuscritos com 

receitas de famílias de vários macaenses a residir no exterior
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4.交流和合作

 持續參與世界各地聯合國教科文組織創意城市
組織的活動及支持申報加入聯合國教科文組織 
創意城市網絡的城市

• 第 36屆濰坊國際風箏會．手工藝與民間藝術國際論壇 (中國濰坊 )

• 第二屆中國 (淮安 )國際食品博覽會 (中國淮安 )

• 成都熊貓國際美食節 -亞洲美食嘉年華 (中國成都 )

• 亞洲美食節 - 亞洲美食文化論壇 (中國北京 )

• 2019中國國際服務貿易交易會 -中餐國際化發展大會 (中國北京 )

4. Intercâmbio e Cooperação

Continuação da participação em actividades 
organizadas pela Rede das Cidades Criativas 
da UNESCO e apoio à candidatura das 
cidades para aderir à Rede de Cidades 
Criativas da UNESCO
• 36.a edição do "Festival Internacional de Papagaios de Papel 

– Fórum Internacional de Artesanato e Arte popular" (Weifang, 

China)

• 2.a edição da Exposição Internacional de Produtos Alimentícios 

da Huai' An, China (Huai' An, China)

• Festival Internacional de Gastronomia Panda de Chengdu – 

Carnaval de Gastronomia, Ásia (Chengdu, China)

• Festival da Gastronomia da Ásia – Fórum sobre a Cultura 

Gastronómica da Ásia (Pequim, China)

• Feira Internacional da Indústria de Serviços 2019 – Convenção 

Internacional do Desenvolvimento da Gastronomia Chinesa 

2019 (Pequim, China)
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• 第 13屆聯合國教科文組織創意城市網絡年會 (意大利法布里亞諾 )

• 澳門聯同 21個創意城市美食之都與順德創意城市美食之都簽署合作備忘錄 (意大利法布里亞諾 )

• 創意城市工作座談會 (中國北京 )

• 聯合國教科文組織文化與飲食世界論壇 (意大利帕爾馬 )

• (揚州 )運河城市美食嘉年華 (中國揚州 )

• 第 16屆中國景德鎮國際陶瓷博覽會 (中國景德鎮 )

• 亞太地區聯合國創意城市峰會 (澳洲阿德萊德 )

• 順德 (一帶一路 )國際美食文化節 (中國順德 )
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• 13.a edição da "Conferência Anual da Rede das Cidades Criativas da UNESCO" (Fabriano, Itália)

• Assinatura do memorando de cooperação com a Cidade Criativa de Gastronomia de Shunde em 

conjunto com outras 21 Cidades Criativas de Gastronomia (Fabriano, Itália)

• Simpósio da Rede de Cidades Criativas da UNESCO (Pequim, China)

• Fórum Mundial da UNESCO sobre Cultura e Alimentação (Parma, Itália)

• Festival Gastronómico das Cidades ao Longo do Canal (YangZhou) (Yangzhou, China)

• 16.a Exposição Internacional de Cerâmica da Jingdezhen, China (Jingdezhen, China)

• Conferência de Cidades Criativas da Ásia-Pacífico (Adelaide, Austrália)

• Festival Internacional de Cultura Gastronómica (Uma Faixa, Uma Rota) Shunde (Shunde, China)
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5 .支持本地餐飲業發展

 支持知名的餐飲業頒獎典禮在澳門舉辦，及
支持多項美食活動的舉行，推廣澳門多元的
美食文化，促進本地餐飲業發展及交流

• 2019黑珍珠餐廳指南發佈暨頒獎典禮

• 十月坊眾賀康公寶誕、敬老盆菜聯歡晚會

• 2019年度「亞洲 50最佳餐廳」

• 第二屆燈光夜市之情懷澳門街

• 澳門美食嘉年華 @百老匯

• 葡萄牙美食美酒節 -春天 2019

• 澳門旅遊文化之星 -藝蘊花王堂

• 第二十屆東南亞美食嘉年華

• 第八屆馬來西亞美食節

• 印尼美食嘉年華

• 世界美食之都（中國）薈聚濠江系列活動

• 第九屆牛肉美食節

• 澳門百老匯地道火鍋街

• 美高梅澳門德國啤酒節

• 葡萄牙美食美酒節 -秋季 2019

• 澳門啤酒 x葡中工商會暢飲於西望洋山酒會

• 第三屆世界粵菜廚皇大賽澳門站

• 第十九屆澳門美食節

• 2019泰國文化節

• 第四屆「少年廚神」澳門青少年親子廚藝大賽暨美食文化創意

郵票設計大賽
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5. Apoiar o desenvolvimento do sector da restauração

  Apoio as cerimónias de entrega de prémios da indústria de restauração 
 de renome em Macau e apoio à realização de várias actividades no âmbito 

da gastronomia, para promover a diversidade da cultura gastronómica 
e aprofundamento do desenvolvimento e o intercâmbio da indústria de 
restauração de Macau

• 2019 Black Pearl Restaurant Guide Award Ceremony

• "Jantar de Pun Choi" oferecido aos Idosos para Celebração do Aniversário de "Hong Kung" realizado 

por Associações de Moradores

• 50 Melhores Restaurantes da Ásia em 2019

• 2.º Festival nocturno das luzes – Sentimentos das ruas de Macau

• Macau Gourmet Festival @ Broadway

• Festival de Gastronomia e Vinhos de Portugal – Primavera 2019

• Estrela do Turismo Cultural de Macau - Artes e Cultura na Paróquia de St. António

• 8.º Festival de Gastronomia da Malásia

• 20.º Festival de Gastronomia do Sudeste Asiático

• Carnaval de gastronomia relacionado com comida de Indonésia

• Actividades da Reunião de Cidades Mundiais de Gastronomia (China) em Macau

• 9.º Festival da Carne Bovina

• Campanha "Broadway Macau – Authentic hot pot sensations"

• MGM Macau Oktoberfest

• Festival de Gastronomia e Vinhos de Portugal – Outono 2019

• Evento de Cocktail "MACAU BEER X CCILC Cheers at the Penha Hill"

• The Third World Master Chefs Competition for Cantonese Cuisine Macao Station 2019

• 19.º Festival de Gastronomia de Macau

• Festival Cultural Tailandês 2019

• Quarta edição do "Cozinheiro Juvenil" Competição de Culinária para Pais e Jovens e Competição de 

Design de Selos relacionados com a criatividade da cultura gastronómica
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6.跨領域創意合作

• 旅遊局與澳門航空合作，在最新引進的“澳門號”繪上澳門旅遊吉祥物“麥麥” 

• 在大型盛事活動中加入美食元素，結合文化與藝術領域，讓各地旅客認識澳門是一個“創意

城市美食之都” 

6. Cooperação Criativa Interdisciplinar

• Mascote do turismo "MAK MAK" decora o corpo do mais recente avião da Air Macau 

baptizado com o nome de "Cidade de Macau"

• Há ainda a acrescentar elementos gastronómicos nos maiores eventos, combinando com 

diferentes áreas de cultura e arte, permitindo os visitantes conhecer Macau como uma 

verdadeira Cidade Criativa de Gastronomia
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拓展多元化旅遊產品

 澳門旅遊吉祥物“麥麥”
• 旅遊局與文化產業基金合作，以澳門旅遊吉祥物“麥麥”為主題，

推出文化旅遊品牌塑造專項資助計劃。項目評審委員會已選出 10

個文化旅遊產品項目及 2個文化旅遊體驗服務項目，總資助額

1,500萬澳門元，帶動總投資額 5,000萬澳門元

• 由旅遊局授予“麥麥”的使用權，文化產

業基金以實報實銷的形式提供資助，以

生產及經營相關文創產出物，授予使用

期限為 5年，項目執行為期 24個月

旅遊產品
Produtos Turísticos

重點 Ponto Chave 3

旅遊產品及推廣
Produtos Turísticos e 

Promoção
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Desenvolvimento de produtos turísticos diversificados

 Mascote do Turismo de Macau "Mak Mak"
• A DST em cooperação com o Fundo das Indústrias Culturais, lançaram em conjunto um programa 

específico de apoio financeiro para formação da marca do turismo cultural sob o tema da mascote de 

turismo "Mak Mak". A Comissão de Avaliação de Projectos, seleccionou os 10 melhores projectos de 

"desenvolvimento de produtos de turismo cultural" e os 2 melhores projectos de 

"desenvolvimento de serviços de experiência em turismo cultural", contando com 

um total de 15 milhões de patacas para o apoio financeiro, e um investimento total 

de 50 milhões de patacas

• A DST concede o direito de utilização da imagem de "Mak Mak", e o Fundo das 

Indústrias Culturais providência o apoio financeiro na forma de reembolso das 

despesas reais, e para produção e gestão dos respectivos produtos culturais e 

criativos, sendo o período de uso de 5 anos e o período de execução do projecto 

é de 24 meses
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 澳門海上遊及濱海活動

• 推進跨部門協調，落實建造媽閣臨時碼頭

• 持續優化海上遊航線安排，於澳門漁人碼

頭新增登船點

• 支持本地社團舉辦各式各樣濱海活動，

如“2019中國澳門盃滑水賽暨 Malibu 

WWA亞洲巡迴積分賽”、 “休漁漁家樂”

及“第二屆澳門海洋文化節”

 Passeio Aquático em Macau e actividades aquáticas

• Aprofundar a coordenação interdepartamental na implementação da construção da Ponte-Cais 

temporária da Barra

• Continuação do reenforço da optimização das rotas de navegação e adicionou-se um novo ponto de 

embarque na Doca dos Pescadores

• Apoiar associações na organização de várias actividades como "Macau China Wakeboard & Wakesurf 

Open 2019: Malibu WWA Asian Wake Series" , Journey of "Reel Fun" e 2nd Macao Ocean Cultural 

Festival 
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 南灣‧雅文湖畔

• 旅遊局、文化局、體育局及旅遊學院共同合作，持續打造南灣‧雅文湖

畔為休閒旅遊地標，為居民與旅客提供多元的文化旅遊休閒服務及體驗︰

-現已分別有 4間文創商店及 5間餐廳營運中

-定期展示藝術裝置及塗鴉創作美化湖畔設施，增添文創氣息

-主辦及支持本澳社團舉行 9個切合氛圍的活動，如第四屆澳門國際花燈

節、2019澳門光影節等，吸引超過 699,000名人次前來遊覽

 Anim' Arte NAM VAN

• A Direcção dos Serviços de Turismo tem dado continuidade à 

colaboração com o Instituto Cultural, Instituto do Desporto e Instituto 

de Formação Turística de Macau, para transformar a "Anim' Arte NAM 

VAN" num espaço turístico de lazer emblemático, visando oferecer 

aos residentes e turistas serviços de lazer e uma experiência turística 

diversificada:

- 4 lojas de caracter cultural e criativo e 5 restaurantes entraram em 

funcionamento

- Exibição regular de instalações artísticas e criação de graffiti, para 

aprimorar o ambiente à beira do lago, visando melhorar o ambiente 

cultural e criativo

- A DST organizou e apoiou associações locais na realização de 

9 actividades que condizem com o ambiente único desta zona, 

nomeadamente o Festival de Luz de Macau, o 4.º Festival Internacional 

de Lanternas de Macau, entre outros, atraíndo mais de 699,000 

visitantes
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 澳門旅遊認知計劃

向市民傳遞正面的旅遊信息，推廣“以客為先”的觀念

• 資助社團 : 8

• 舉辦活動 : 9

• 參與人次 : 超過 25,000+

Campanha de Sensibilização para o Turismo de Macau

Transmitir uma mensagem turística positiva aos residentes, a fim de promover o 
conceito de "prioridade ao cliente"

• N.º de associações subsidiadas: 8

• N.º de actividades organizadas: 9

• N.º de participantes: mais de 25,000+ pessoas
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 社區旅遊發展計劃

吸引旅客遊覽社區，帶動社區經濟發展

• 資助社團 : 24

• 舉辦活動 : 37

• 參與人次 : 超過 1,368,000+

 Plano de Desenvolvimento do Turismo Comunitário

Atrair visitantes a explorar a comunidade local, com o intuito de desenvolver a 
economia comunitária

• N.º de associações subsidiadas: 24

• N.º de actividades: 37

• N.º de participantes: superior a 1,368,000+
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 文化旅遊計劃

善用特色文化元素，推廣本地文化內涵

• 資助社團 : 29

• 舉辦活動 : 34

• 參與人次 : 超過 459,000+

Plano de Turismo Cultural

Boa utilização dos elementos culturais únicos para promover o conteúdo cultural

• N.º de associações subsidiadas: 29

• N.º de actividades organizadas: 34

• N.º de participantes: mais de 459,000+
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 澳門大賽車博物館
• 改建後的澳門大賽車博物館將以分層、分區、分賽事的概念，有系統地展示澳門格蘭披治電單車、三級方

程式賽車、GT及東望洋房車，並投入新元素，如車手蠟像、多媒體互動設備、藝術刻鑿浮雕、賽車體驗區、

電影院、多功能廳等

 ﹣二樓 ：電單車展示區

 ﹣一樓 ：方程式及三級方程式賽車展示區

 ﹣地面層： 售票處、多功能廳、第一屆賽事冠軍車

 ﹣地庫層 ： GT及東望洋房車展示區、電影院及賽事體驗日

 Museu do Grande Prémio de Macau
• O Museu do Grande Prémio remodelado será organizado em diferentes pisos, divididos por áreas e tipo 

de corridas, exibindo o Grande Prémio de Motas, de Fórmula 3, GT e Corridas da Guia, introduzindo 

novos elementos como estátuas de cera, equipamentos multimédia interactivos, esculturas artísticas, 

zona de experiência de corridas, cinema e sala multifuncional

 ﹣ 2.º andar: Zona de motociclos

 ﹣ 1.º andar: Fórmulas antigas e zona de F3

 ﹣ Rés-do-chão: Bilheteira, sala multifunções, carro do primeiro vencedor

 ﹣ Cave: Zona GT e da Guia, cinema e dia de experiência de corridas

65



2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

 合辦 / 協辦 / 支持活動

• 2019年澳門國際環保合作發展論壇及展覽

• 第四屆澳門國際花燈節

• 第十七屆澳門媽祖文化旅遊節

• 世界旅遊經濟論壇 • 澳門 2019

• 第二十四屆澳門國際貿易投資展覽會

• 第二十二屆葡韻嘉年華

• 第 66屆澳門格蘭披治大賽車

• 澳門國際格蘭披治小型賽車錦標賽

• 2019澳門銀河娛樂國際馬拉松

• 2019澳門國際幻彩大巡遊

• 2019澳門除夕倒數演唱會 / 2019氹仔除夕倒數晚會
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重點 Ponto Chave 3
旅遊產品及推廣  Produtos Turísticos e Promoção

 Actividade coorganizada / Actividade organizada em colaboração / 
Actividade apoiada

• Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2019

• 4.º Festival Internacional de Lanternas de Macau

• 17.º Festival de Cultura e Turismo A-Má de Macau

• Fórum de Economia de Turismo Global．Macau 2019

• 24.a Feira Internacional de Macau

• 22.o Festival da Lusofonia

• 66.o Grande Prémio de Macau

• Grande Prémio Internacional de Kart de Macau 2019

• 2019 Galaxy Maratona Internacional de Macau

• 2019 Desfile Internacional de Macau

• Concerto de contagem decrescente do Ano Novo - Macau 2019 / Festival de contagem decrescente do 

Ano Novo - Taipa 2019
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

旅遊推廣

澳門旅遊吉祥物“麥麥”參與海外宣傳活動

• “麥麥”參與旅遊局於葡萄牙、俄羅斯、美國、日本、馬來西亞、泰國、中國內地和香港等地舉辦的旅遊路

展及旅遊展，與觀眾進行互動宣傳

• 旅遊局與旅遊雜誌“Lonely Planet KOREA”合作，“麥麥”化身“Playmobil”模型於澳門取景拍攝照片及

影片，介紹澳門新八景

• “麥麥”於旅遊局的社交媒體向旅客提供遊澳資訊

Promoção Turística
Mascote do turismo de Macau "Mak Mak" divulga a cidade pelo 
mundo fora

• "MAK MAK" participou nos roadshows da DST e feiras de turismo realizados em Portugal, na Rússia, 

nos EUA, no Japão, na Malásia, na Tailândia, na China Continental e em Hong Kong, tendo promovido o 

turismo de Macau junto do público

• Em colaboração entre a DST e a Lonely Planet KOREA, "MAK MAK" tornou-se uma mini figura "Playmobil" 

e tirou fotos e vídeos nos "8 novos pontos de atracções de Macau"

• "MAK MAK" apresentou informações turísticos de Macau através das redes sociais da DST
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重點 Ponto Chave 3
旅遊產品及推廣  Produtos Turísticos e Promoção
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

透過名人及 KOL宣傳

• 2019年邀請超過一百位旅遊類及飲食類 KOL、演藝名人、名厨到訪澳門，並通過其社交媒體平台發佈相關

文章及影片

Promoção com celebridades e KOLs

• Mais de uma centena de KOLs das áeras de turismo e gastronomia, artistas, celebridades e chefs de 

renome foram convidados para visitar Macau em 2019 e publicaram artigos e vídeos relacionados através 

das suas plataformas sociais
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重點 Ponto Chave 3
旅遊產品及推廣  Produtos Turísticos e Promoção

旅遊宣傳

• 網絡及社交媒體宣傳：

Promoção Turística

• Promoção em websites e nas redes sociais:

 
 
 Facebook 微博 Weibo 微信 WeChat 
 1,224,100+ 1,140,000+ 115,300+ 

 
 
 Instagram Twitter Youtube
 78,700+ 78,100+ 5,200+
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

• 全新活動宣傳片

• 戶外宣傳

• 傳統媒體包括國際性及區域性的報章、雜誌、電視、電台

• Nova concepção de anúncios e vídeos promocionais de vários eventos e actividades

• Promoções ao ar livre

• Promoção nas comunicações sociais tradicionais incluindo jornais internacionais e regionais, revistas, TV 

e rádio
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旅遊產品及推廣  Produtos Turísticos e Promoção
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

推廣活動

 旅遊推廣活動
•  舉辦及參與次數：47

 旅遊展及美食展
•  參與旅遊展總數：86

 推介會及洽談會
•  共舉辦次數：179

 線上培訓課程 /工作坊
•  完成人數：3,111

 訪澳考察團
•  接待團數：107
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重點 Ponto Chave 3
旅遊產品及推廣  Produtos Turísticos e Promoção

Actividades Promocionais

Eventos Promocionais de Turismo
•  N.o de eventos organizados e participados: 47

 Feiras de Turismo e Gastronomia
•  N.o de participações: 86

 Seminários de Apresentação 
Turística e Bolsas de Contactos
•  Organizados: 179

 Treino Online / Workshop 
•  N.o de participantes: 3,111

 Grupos de Familiarização 
•  N.o de grupos recebidos: 107
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

鼓勵業界推出旅遊產品

 澳門旅遊產品 : 555,619人次

 聯程旅遊產品 : 98,263人次

Cooperação com Operadores para Promoção de Produtos 
Turísticos

 Produtos Turísticos sobre Macau: 555,619 pax

 Produtos Turísticos "Multi-destinos": 98,263 pax
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

旅遊激勵計劃

 獎勵旅遊
• 申請 : 77個

• 受惠旅客 : 15,144人次

 學生旅遊獎勵計劃
• 申請 : 10個

• 受惠師生 : 701人次

Programa de Turismo de Incentivos

 Turismo de Incentivos 
• N.º de candidaturas: 77

• N.º de visitantes envolvidos: 15,144 pessoas

Turismo de Estudantes 
• N.º de candidaturas: 10

• N.º de professores e estudantes envolvidos: 701 pessoas
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重點 Ponto Chave 3
旅遊產品及推廣  Produtos Turísticos e Promoção

 旅客詢問處
• 全年共接待：785,445人次

 旅客詢問處設施升級
• 港珠澳大橋澳門邊檢大樓旅客詢問處

• 外港碼頭旅客詢問處

 Balcões de Informações Turísticas
• N.o de atendidos: 785,445

 Melhoramento das instalações dos Balcões de Informações Turísticas 
• Posto Fronteiriço da Ponte de Hong Kong-Zhuhai-Macau 

• Terminal Marítimo do Posto Exterior
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

旅遊獎項

Prémios Turísticos

• Forbes - Top 20 Destinations for 2020

• PATA Grand Awards 2019 in the Marketing Category

• Portuguese Association of Travel and Tourism Agencies (APAVT) - Preferred Destination 2019

• Publituris Portugal Travel Awards 2019 - Best International Tourism Office (Melhor Delegação de Turismo 

Internacional)

• Lisbon Travel Market - International Guest Destination

• Guangzhou International Travel Fair - The Most Attractive Tourist Destination Award
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重點 Ponto Chave 3
旅遊產品及推廣  Produtos Turísticos e Promoção

• Seoul International Travel Industry Fair 2019 - The Best Tourism Publicity Award

• The Suan Dusit International Culinary School, Suan Dusit University – Excellence in Promoting Macanese 

Gastronomy in Thailand

• 2019 Red Coral Award of Asia Tourism – Most Popular Cultural Tourist Destination

• 2019 Time Out Family PLUS TOP50 Lifestyle Awards - Trusted Family Brand of The Year

• Shanghai FM105.7 － Top Ten Destination for Food and Travel

• 2019 Taipei International Travel Fair - Best Creativity Award

• 澳門會展嘉許獎 2019 –品牌展覽獎 (Macao Convention and Exhibition Commendation Awards 2019 – 

Brand Exhibition Award)

• 澳門會展嘉許獎 2019 –創意盛事獎 (Macao Convention and Exhibition Commendation Awards 2019 – 

Creative Event Award)
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• “促進澳門世界旅遊休閒中心建設聯合工作委員會”年度工作會議於 2019年 10月 15日在澳門舉行

•  A "Comissão Conjunta de Trabalhos para Impulsionar a Construção de Macau num Centro Mundial 

de Turismo e Lazer" realizou a Reunião Anual de Trabalho de 2019 no dia 15 de Outubro de 2019, em 

Macau

• “粵港澳大灣區城市旅遊聯合會”第二次年度會議於 2019年 6月 12日在香港召開

•  A "Federação Turística da Região Metropolitana da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau" 

realizou a segunda reunião anual no dia 12 de Junho de 2019, em Hong Kong

重點 Ponto Chave 4

區域及國際合作
Cooperação Regional 

e Internacional

2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019
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大灣區
Grande Baía

推廣一程多站旅遊路線，共同開拓國際旅遊市場
Promover e desenvolver em conjunto um modelo de turismo de 
itinerários multi-destinos para o mercado turístico internacional

 利用粵港澳大灣區城市旅遊聯合會及各種區域合作機制，推動大灣區旅遊建
設和聯合推廣工作

• 3月德國柏林國際旅遊交易會 – Greater Bay Area Showcase

 Aproveitar os mecanismos de cooperação regional, incluindo a Federação 
Turística de Região Metropolitana da Grande Baía de Guangdong-
Hong Kong-Macau para impulsionar o desenvolvimento do turismo e a 
promoção conjunta na Grande Baía
• Expositor conjunto da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau na ITB em Berlim, Alemanha 

(Março de 2019)

重點 Ponto Chave 4
區域及國際合作  Cooperação Regional e Internacional
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• 旅遊局已於 2019年 4月 26-28日舉行第七屆“澳門國際旅遊 (產業 )博覽會”，為拓展大灣區“一程多站”

旅遊發展，設立《“大灣區”旅遊展潛力》展區，邀請 9+2城市的旅遊行業代表參展，並特設中山街、廣州

街和珠海街，銷售文化和旅遊產品，共同開拓國際旅遊市場，促進粵港澳大灣區旅遊一體化，為三地旅遊攜

手合作提供更廣闊的空間

• 於主要旅遊展設粵港澳聯合展台

• A DST organizou a 7.ª edição da Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau que teve lugar 

entre os dias 26 e 28 de Abril de 2019, a fim de expandir o desenvolvimento do turismo multi-destinos, o 

Pavilhão Grande Baía teve a participação de representantes da indústria do turismo de 9 + 2 cidades para 

fornecer as mais recentes informações sobre Turismo multi-destinos na Grande Baía Guangdong-Hong 

Kong-Macau. O pavilhão incluiu ainda as Ruas de Zhongshan, de Guangzhou e de Zhuhai, com venda de 

produtos culturais e turísticos. Ao promover o aglomerado de cidades da Área da Grande Baía, pretende-

se gerar um nível mais amplo de cooperação turística para o desenvolvimento do mercado internacional 

de viagens

• Instalação de expositor conjunto de Guangdong-Hong Kong-Macau nas principais feiras de turismo

2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019
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• 4月邀請 15個客源市場共 122名主要旅遊業界代表來澳參加“澳門國際旅遊 (產業 )博覽會”，當中約 70

名來自馬來西亞、印尼、泰國、新加坡、菲律賓、葡萄牙、美國及中國台灣的業界經港珠澳大橋往粵港澳大

灣區“一程多站”考察

• Foram convidados um total de 122 profissionais do sector de turismo de 15 mercados de turistas 

para participar na Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau, entre os quais cerca de 70 

representantes da Malásia, Indonésia, Tailândia, Singapura, Filipinas, Portugal, EUA e região de Taiwan 

efectuaram uma visita de familiarização no âmbito dum itinerário "multi-destinos" à Grande Baía de 

Guangdong-Hong Kong-Macau através da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. (Abril de 2019)

重點 Ponto Chave 4
區域及國際合作  Cooperação Regional e Internacional
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• 7月份聯同大灣區城市的旅遊部門於新加坡舉行“粵港澳大灣區──聯線旅遊體驗”推廣活動，並邀請新加

坡旅遊達人 Keith Yuen分享其 6月於粵港澳大灣區 11個城市的一程多站旅遊體驗

• Organização do evento promocional "Greater Bay Area - Seamless Travel Experience" em Singapura, em 

conjunto com os departamentos de turismo das cidades da Grande Baía, tendo convidado o blogger 

de viagens de Singapura Keith Yuen para partilhar a sua experiência de visitas no âmbito dum itinerário 

"multi-destinos" a 11 cidades da Grande Baía de Guangdong- Hong Kong-Macau (Julho de 2019)

2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019
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• 9月美國洛杉磯 – Greater Bay Area Showcase

• 鼓勵外地旅行社推出新的粵港澳一程多站旅遊產品，如：雙門傳奇 -澳門＋江門 (中國台灣市場）、港珠澳大

橋 +珠三角美食遊（馬來西亞市場）

• Expositor conjunto da Grande Baía em Los Angeles, EUA (Setembro de 2019)

• Incentivo às agências de viagens no exterior para lançar novos produtos turísticos no âmbito de itinerários 

"multi-destinos" Guangdong, Hong Kong e Macau, como Excursão a "Macau+Jiangmen" (mercado 

da região de Taiwan), Excursão à "Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau+Gastronomia no Delta do Rio das 

Pérolas" (mercado da Malásia)

重點 Ponto Chave 4
區域及國際合作  Cooperação Regional e Internacional
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加速與橫琴旅遊產業融合，探討海島旅遊發展
Acelerar a integração com o turismo de Hengqin e estudar o 
desenvolvimento do turismo insular

• 3月聯同澳門旅遊業議會、澳門旅行社協會及澳門旅遊商會，前往珠海考察桂山島、海島民宿及東澳島

• 與業界探討發展澳門與珠海海島聯線旅遊的可行性，構思更多迎合市場的旅遊產品

• A DST, juntamente com a Associação de Indústria Turística de Macau, Associação das Agências 

de Turismo de Macau e Associação das Agências de Viagens de Macau, efectuaram uma visita de 

familiarização à Ilha de Guishan, alojamentos para estadia em casas de família e à Ilha de Dong'ao da 

Cidade de Zhuhai em Março de 2019

• Encontro com o sector turístico para discutir sobre a possibilidade de desenvolver o turismo "multi-

destinos" entre Macau e as ilhas em Zhuhai, e conceber mais produtos turísticos adequados ao mercado

2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019
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• 澳門特別行政區政府旅遊局與橫琴新區管理委員會於 5月 16日合作主辦《橫琴國際休閒旅遊島建設方案》

澳門宣講會，共同探索國際休閒旅遊島開發的合作新模式，推進琴澳旅遊業的融合發展

• A DST e o Conselho de Gestão da Nova Área de Hengqin organizaram em conjunto, no dia 16 de Maio 

de 2019, um seminário exclusivo em Macau sobre o "Plano de Construção da Ilha Internacional de 

Turismo e Lazer de Hengqin, no sentido de explorar em conjunto um novo modelo de cooperação para o 

desenvolvimento da ilha internacional de turismo e lazer de Hengqin, impulsionando o desenvolvimento 

integrado da indústria turística de Hengqin e Macau

• 因應現時澳門導遊可在珠海市橫琴新區執業，政策實施前應邀出席有關的工作會議，並出席在橫琴舉行的首

批港澳導遊及領隊在橫琴執業專用導遊證發證儀式

• Na sequência da autorização do exercício da profissão aos guias turísticos de Macau na nova área de 

Hengqin, antes da entrada em vigor da política, os guias foram convidados para uma reunião de trabalho 

e para a cerimónia de emissão da certificação para o primeiro grupo de guias turísticos e líderes turísticos 

de Hong Kong e Macau que teve lugar em Hengqin

重點 Ponto Chave 4
區域及國際合作  Cooperação Regional e Internacional
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• 旅遊局領導及主管於 8月 10日赴珠海市橫琴考察，了解及體驗橫琴的旅遊項目及規劃，以利於日後加強在

珠澳聯線或“一程多站”旅遊方面的合作和推廣，促進與橫琴合作新模式，助力建設粵港澳大灣區世界級旅

遊目的地

• Dirigentes e chefias da DST visitaram a Ilha de Hengqin da Cidade de Zhuhai no dia 10 de Agosto de 

2019, para se familiarizar e experimentar os projectos e planos de turismo da Ilha de Hengqin, no sentido 

de facilitar a cooperação e a promoção do turismo no âmbito de itinerários "multi-destinos" Zhuhai-Macau 

no futuro, impulsionando um novo modelo de cooperação com a Ilha de Hengqin, bem como apoiando a 

construção da Grande Guangdong-Hong Kong-Macau como um destino turístico a nível mundial

2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019
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持續優化旅遊品質，配合大灣區旅遊教育培訓基地的建設
Melhoramento contínuo da qualidade do turismo em harmonia com 
a construção da base de ensino e formação em Turismo na Grande 
Baía

• 持續與粵港澳大灣區旅遊部門保持緊密合作和聯繫，加強粵澳旅遊品質監督

• 配合廣東省文化和旅遊廳組織的粵港澳大灣區導遊交流促進活動，應要求邀請澳門導遊業界團體參與及派員

出席開幕禮

• Continuação da colaboração e contactos próximos estritos com os Serviços de Turismo na Grande Baía 

de Guangdong-Hong Kong-Macau e reforço na fiscalização da qualidade do turismo entre Guangdong e 

Macau

• Para ir ao encontro da iniciativa de intercâmbio entre guias turísticos na Grande Baía organizada pelo 

Departamento de Cultura e Turismo da Província de Guangdong, as associações de guias turísticos de 

Macau foram convidadas a enviar representantes para participar na respectiva cerimónia de inauguração

重點 Ponto Chave 4
區域及國際合作  Cooperação Regional e Internacional
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• “旅遊教育培訓基地聯盟”於 4月 27 日第七屆旅博會期間舉辦“粵港澳大灣區景點行政總裁交流”及“在

粵港澳大灣區建立成功的職業生涯 ”兩場座談會 ，分別與業界享開發大灣區“一程多站”景點的經驗，以

及與年輕且有潛質的專業人士概述在大灣區建立個人職業生涯的潛能

•  Durante a 7.ª Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau no dia 27 de Abril de 2019 tiveram lugar 

duas palestras organizadas pela "Aliança para Impulsionar a Construção de uma Base de Educação e 

Formação Turística da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau", sob o tema "Intercâmbio com 

Directores Executivos sobre Atracções da Grande Baía" e "Construindo Carreiras de Sucesso na Grande 

Baía", a fim de partilhar ideias de viagens multi-destinos e as perspectivas de carreira para jovens 

profissionais que desejam seguir uma carreira na Grande Baía

2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019
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 旅遊局局長走訪青年團體聆聽青年對“粵港澳大灣區”旅遊發展機遇
• 澳門科技大學

• 澳門無疆界青年協會

• 澳門中華總商會青年委員會、澳門工會聯合總會青年委員會、澳門街坊會聯合總會青年事務委員會、澳門

婦聯青年協會、澳門僑界青年協會

 Directora da DST dialoga com cinco associações juvenis para ouvir as 
opiniões dos mais jovens sobre oportunidades de desenvolvimento do 
turismo na Grande Baía
• Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau

• Associação sem Fronteira da Juventude de Macau

• Comissão de Juventude da Associação 

Comercial de Macau, Comissão de Juventude 

da Federação das Associações dos Operários 

de Macau, Comissão de Assuntos de Juventude 

da Associação da União Geral dos Moradores 

de Macau, Associação de Juventude de Fu 

Lun de Macau, Associação de Juventude de 

Retornados Ultramarinos Chineses de Macau

重點 Ponto Chave 4
區域及國際合作  Cooperação Regional e Internacional
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一帶一路
"Uma Faixa, Uma Rota"

持續在“一帶一路”沿線國家如馬來西亞、泰國、印尼、新加坡、韓國、
葡萄牙、俄羅斯等地推廣澳門旅遊，鼓勵開拓多元客源市場，推廣“一程
多站”聯線旅遊

• 旅遊展及旅遊路展

• 旅遊推介會

• 網絡、社交媒體及傳統媒體宣傳

• 與旅行社合作推出澳門及“一程多站”旅遊產品

• 考察團

2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019
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Promoção contínua sobre o turismo de Macau nos países ao longo 
de "Uma Faixa, Uma Rota", como a Malásia, Tailândia, Indonésia, 
Singapura, Coreia, Portugal e Rússia, para incentivar a exploração 
de mercados diversificados de origem de turistas, bem como 
promover o turismo no âmbito de itinerários "multi-destinos" 

• Feiras de turismo e roadshows

• Seminários de apresentação turística

• Campanhas promocionais através da Internet, Redes Sociais 

e Comunicação Social Tradicional

• Lançamento de produtos turísticos de Macau e no âmbito 

"multi-destinos" com as agências de viagens

• Visitas de familiarização

Studio City Golden Reel Ferris Wheel Ticket 
新濠影汇之星8字摩天轮门票 +
Studio City Spotlight Dinner Buffet
新濠影汇星汇自助晚餐

The Parisian Macao Eiffel Tower Observation 
Deck Ticket 澳门巴黎人巴黎铁塔门票 +
The Parisian Macao Le Buffet Dinner
澳门巴黎人Le Buffet自助晚餐

Macao Tower Observation Deck
澳门旅游塔观景台 +
Macao Tower Dinner Buffet
澳门旅游塔360°旋转餐厅自助晚餐

Gondola Rides at The Venetian
澳门威尼斯人贡多拉船票 +
The Venetian Bambu Dinner Buffet
澳门威尼斯人沨竹自助晚餐

1STAY
住宿

5 STAR HOTEL 2MUST SEE
必看景点

3PLAY&EAT
景点&餐食

OPTION
选择

1

OPTION
选择

2
OPTION
选择

1

OPTION
选择

3

OPTION
选择

4

OPTION
选择

2
2-Night Hotel Royal
2晚 皇都酒店

Macao City Tour
澳门市区游

• Ruin’s of St. Paul大三巴牌坊
• St. Dominic’s Church玫瑰堂聖物寶庫
• Leal Senado Building民政总署大楼
• Senado Square议事亭前地
• A-ma Temple妈祖庙
• Macao Tower (Exclude Observation Deck)

澳门旅游塔（不含观景台）
• Fisherman’s Wharf渔人码头
• Tour dismiss at The Venetian解散于威尼斯酒店

OPTION
选择

2
Macao Open Top Bus 1-Day 
Pass (Hop On Hop Off)
澳门敞篷观光巴士一日券
（随上随下）
Redemption: Macau Outer Harbour Ferry Terminal
换票地点: 澳门外港客运码头

Friday
Saturday
Special Date

60
200
790

250
370

320
430

60160100
420

60
200
300

240
660

200
600

Sheraton Grand Macao Hotel
Hotel Lisboa

Regency
Art Hotel

The Parisian
Macao

The Venetian
Macao

Hotel RoyalHOTEL SURCHARGE
per room per night

To Be AdviseTo Be Advise

Aug-Oct Nov-Dec Twin Triple

Sheraton Grand Macao Hotel
Hotel Royal
Hotel Lisboa
Regency Art Hotel
The Parisian Macao (Double Room King Bed Only)

The Venetian Macao (King Bed Only)

AGENT COLLECTION FEE
TRAVEL INSURANCE

30
40 per person [1-5 Days]   /   59 per person [6-10 Days]

999
999
999

1,259
1,499

540
540
540
770

1,000

890
750
850

-
1,180

999 1,059 540 600 760 820

TWIN / TRIPLE / CHILD AS TWIN EXTENSION (TWIN) EXTENSION (TRIPLE)

SEP - OCT NOV - 23 DEC SEP - OCT NOV - 23 DEC SEP - OCT NOV - 23 DEC
VALID TILL 23 DEC 2019
Fares quoted in MYR (per person)

• Special Dates: Sep 13-16, 29-30; Oct 1-7, 17-19; Nov 14-17

Child With Bed: Discount 100 / Child No Bed: Discount 500 / Infant (below 24 months): Free of Charge

Breakfast Included
包括早餐

Lunch Included
包括午餐

Macao Sightseeing Cruise Tour
澳门观光游船之旅
     2:00pm / 7:00pm 2 2 hours 

大约2个小时

999从
FROM RM

Macao Peninsula
澳门半岛

FREE Ferry
Terminal 
Transfer

OPTION
选择

4
2-Night Regency Art Hotel
2晚 丽景湾艺术酒店

Breakfast Included
包括早餐

Taipa凼仔

FREE Ferry
Terminal 
Transfer

OPTION
选择

1
2-Night Sheraton Grand Macao Hotel
2晚 喜来登金沙城中心大酒店

Cotai 路凼

FREE Airport/
Ferry Terminal 
Transfer

OPTION
选择

3
2-Night Hotel Lisboa
2晚 葡京酒店

Macao Peninsula
澳门半岛

FREE Ferry
Terminal 
Transfer

6 6 hours 
大约6个小时

+

Create Your Own

Meeting Point: Inner Harbour Ferry Terminal pier
集合地点: 内港客运码头
Subject to prevailing weather conditions
游览船视当地天气及状况

*Require 21days Advance Purchase

•  Hotel rooms and Tours are subject to availability  •  Rates are subject to change without prior notice

重點 Ponto Chave 4
區域及國際合作  Cooperação Regional e Internacional
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一帶一路相關工作

"Uma Faixa, Uma Rota" - Trabalhos relacionados

• 於 4月 26-28日舉行的第七屆“澳門國際旅遊 (產業 )博覽會”，吸引來自 54個國家及地區的 452家企業和

單位參展，其中 35個來自“一帶一路”沿線國家或地區。展會內更特設面積約 1,000平方米之《一帶一路旅

遊展魅力》展區，與沿線約 35個國家約 130家旅遊機構 /企業參展商共同商討及深化“一帶一路”沿線多元

化旅遊產品的合作

• A 7.ª Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau, que teve lugar entre os dias 26 a 28 de Abril, 

atraiu 452 empresas e entidades de turismo participantes, oriundas de 54 países e regiões, incluindo 35 

expositores que vieram de países e regiões ao longo de "Uma Faixa, Uma Rota". O Pavilhão "Uma Faixa, 

Uma Rota", com uma área de cerca de 1.000 metros quadrados, contou com cerca de 130 entidades e 

empresas de turismo expositoras oriundas de cerca de 35 países integrados na iniciativa "Uma Faixa,  

Uma Rota" que tiveram a oportunidade de aprofundar a cooperação no âmbito da diversificação de 

produtos turísticos ao longo de "Uma Faixa, Uma Rota"

• 於 10月 13-15日舉行之世界旅遊經濟論壇 • 澳門 2019，主題為：“旅遊休閒新方略 構建美好生活圈”，合

作地區為巴西及阿根廷，主賓省為江蘇省，旅遊局繼續透過“論壇”的國際交流合作平台，深化中國與拉丁

美洲的旅遊合作，實現廣泛的跨行業、跨界別、跨地域旅遊合作

• O Fórum de Economia de Turismo Global • Macau 2019, que teve lugar entre os dias 13 e 15 de Outubro, 

subordinado ao tema "Turismo e Lazer: Para uma Vida Melhor", teve como parceiros desta edição o Brasil 

e a Argentina e como província parceira em destaque, Jiangsu. Através da plataforma de intercâmbio 

internacional do fórum, a Direcção dos Serviços de Turismo de Macau tem continuado a aprofundar os 

laços entre a China e os países da América Latina e a promover uma cooperação turística mais ampla 

entre indústrias, sectores empresariais e regiões

2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019
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• 2019年繼續聯合中國與葡語國家經貿合作論壇 (澳門 )常設秘書處安排已簽署“旅遊合作諒解備忘錄”之六

個葡語國家政府旅遊官員來澳作實習及在旅遊學院修讀關於旅遊範疇的短期工作坊。 培訓計劃於 2019年 3

月、5月及 7月舉行，名額為 36名。2019年共培訓 33位學員 (來自安哥拉、佛得角、幾內亞比紹、莫桑比克、

東帝汶以及聖多美和普林西比 )。培訓內容除了到旅遊局轄下多個部門進行交流和實習，亦參與旅遊學院舉辦

的主題工作坊，考察本地的旅遊設施、歷史文化遺產及旅遊名勝等

• Continuação em 2019 da cooperação com o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação 

Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) para organizar 

programas de formação destinados a funcionários governamentais de turismo de seis países de língua 

portuguesa que assinaram memorandos de entendimento para cooperação na área do turismo. Em 

Março, Maio e Julho de 2019 foram organizadas três sessões de estágios envolvendo 36 participantes. 

Em 2019 vieram 33 participantes oriundos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor 

Leste e São Tomé e Príncipe. O programa do estágio incluiu estágio em vários departamentos da DST, 

participação em workshops temáticos no Instituto de Formação Turística, visitas de familiarização a infra-

estruturas turísticas, património histórico e cultural e outras atracções de Macau

重點 Ponto Chave 4
區域及國際合作  Cooperação Regional e Internacional
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其他區域及國際旅遊合作
Outras Cooperações 
Regional e Internacional

區域旅遊合作

Cooperação Regional

 粵港澳、粵澳合作
• 於香港舉行粵港澳旅遊推廣機構第 80次工作會議 

(2019/2/15)

• 於珠海舉行中珠澳旅遊區域合作聯盟工作會議 

(2019/3/1)

• 在瀋陽、長春、上海和南京舉辦穗港澳旅遊推介

活動 (2019/1)

 Cooperação Guangdong-Hong 
Kong-Macau / Guangdong-Macau
• 80.ª Reunião de Trabalho da Organização de 

Promoção Turística de Guangdong, Hong Kong 

e Macau realizada em Hong Kong (15/2/2019)

• Reunião de Trabalho da Aliança de Turismo 

Zhongshan, Zhuhai e Macau realizada em 

Zhuhai (1/3/2019)

• Seminários de Promoção Turística Guangzhou-

Hong Kong-Macau realizados em Shenyang, 

Changchun, Xangai e Nanjing (Janeiro de 2019)

2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019
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 京澳合作
• 亞洲文化旅遊展 (2019年 5月 )

• 2019中國北京世界園藝博覽會“澳門日”(2019年 9月 )

• 2019北京 · 澳門合作伙伴行動開幕式暨簽約儀式 (2019年 10月 )

 Cooperação Pequim-Macau
• Participação na Exposição de Cultura e Turismo da Ásia (Maio de 2019)

• Participação no "Dia de Macau" da Exposição Mundial de Horticultura de 2019 em Pequim  

(Setembro de 2019)

• Participação na Cerimónia de Lançamento e de Assinatura de Protocolo do Programa "Parceria de 

Cooperação Pequim – Macau 2019" (Outubro 2019)

重點 Ponto Chave 4
區域及國際合作  Cooperação Regional e Internacional
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 瓊澳合作
• 於澳門舉行“海南省文化旅遊交流活動”

• 於海口舉行“澳門旅遊推介活動”

• 參加海南國際旅遊島歡樂節活動

 閩澳合作
• 出席第四屆世界媽祖文化論壇 (2019/11/1)

 Cooperação Hainão-Macau
• Participação em Intercâmbio de Turismo e Cultura de Hainão realizado em Macau

• Realização de Seminário de Promoção Turística de Macau em Haikou

• Participação no Carnaval Internacional da Ilha de Turismo de Hainão

 Cooperação Fujian-Macau
• Participação no 4.o Fórum Global da Cultura da Deusa A-Má (1/11/2019)

2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019
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國際旅遊合作
Cooperação Internacional

 聯合國世界旅遊組織
• 聯合國世界旅遊組織第 31屆東亞及太平洋地區委員會及南亞地區委員會聯合會議暨藉旅遊實現可持續發

展區域研討會於 2019年 6月 2日至 5日在不丹廷布市舉行

• 聯合國世界旅遊組織第 23次全體會員大會於 2019年 9月 9日至 13日在俄羅斯聖彼得堡舉行

 Organização Mundial do Turismo (OMT)
• 31.ª Reunião Conjunta da Comissão da OMT para a Ásia Oriental e Pacífico e da Comissão da OMT 

para a Ásia do Sul e Seminário Regional sobre Desenvolvimento Sustentável através do Turismo, 

decorridos de 2 a 5 de Junho de 2019, em Timbu, no Butão

• 23.ª Assembleia Geral da OMT realizada de 9 a 13 de Setembro de 2019, em São Petersburgo, na 

Rússia

重點 Ponto Chave 4
區域及國際合作  Cooperação Regional e Internacional
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 亞太旅遊協會
• 亞太旅遊協會執行理事會會議於 2019年 1月 31日至 2月 2日在泰國曼谷舉行

• 亞太旅遊協會年度峰會於 2019年 5月 9至 12日期間在菲律賓宿霧舉行

• 亞太旅遊協會執行理事會會議於 2019年 7月 11日至 13日在泰國曼谷舉行

• 旅遊局贊助 2019年度亞太旅遊協會金獎晚宴及頒獎禮於 2019年 9月 19日在哈薩克斯坦努爾蘇丹舉行

• 亞太旅遊協會執行理事會及理事會於 2019年 9月 20至 21日在哈薩克斯坦努爾蘇丹舉行

 Associação de Turismo da Ásia Pacífico (PATA)
• Reunião da Direcção Executiva da PATA realizada de 31 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2019, em 

Banguecoque, na Tailândia

• Cimeira Anual da PATA realizada de 9 a 12 de Maio de 2019, em Cebu, nas Filipinas

• Reunião da Direcção Executiva da PATA realizada de 11 a 13 de Julho de 2019, em Banguecoque, na 

Tailândia

• Jantar e Cerimónia de Entrega dos PATA Gold Awards, patrocinado pela DST, realizado no dia 19 de 

Setembro de 2019, em Nur Sultan, no Cazaquistão

• Reunião da Direcção Executiva e da Direcção da PATA realizada nos dias 20 e 21 de Setembro de 2019, 

em Nur Sultan, no Cazaquistão

2019年旅遊局工作回顧
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 亞太經濟合作組織旅遊工作組會議
• 第 54次亞太經濟合作組織旅遊工作組會議於 2019年 5月 7至 10日在智利瓦爾帕萊索舉行

• 第 55次亞太經濟合作組織旅遊工作組會議於 2019年 11月 8至 10日在韓國麗水舉行

 Cooperação Económica Ásia-Pacífico-Grupo de Trabalho de Turismo
• 54.ª Reunião do Grupo de Trabalho de Turismo da APEC realizada de 7 a 10 de Maio de 2019, em 

Valparaíso, no Chile

• 55.ª Reunião do Grupo de Trabalho de Turismo da APEC realizada de 8 a 10 de Novembro de 2019, em 

Yeosu, na Coreia

重點 Ponto Chave 4
區域及國際合作  Cooperação Regional e Internacional
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2019年旅遊局工作回顧
Retrospectiva dos Trabalhos Realizados pela DST em 2019

宣傳
Promoção
澳門花車國慶亮相造型榮獲“華美獎”

• 慶祝中華人民共和國成立 70周年大會於國慶日在北京天安門廣場上隆重舉行，當中群眾遊行隊伍“中華兒

女”方陣上澳門“蓮花綻放”主題花車絢麗出場，造型獨特出眾，更獲慶祝大會服務保障和群眾遊行指揮部

頒發“華美獎”殊榮，體現澳門花車深受觀眾喜愛

Carro alegórico de Macau para o Dia Nacional da RPC recebe 
Prémio de Esplendor pela decoração

• Um carro alegórico de Macau, sob o tema Lótus a 

Desabrochar, integrou o desfile civil dos "Filhos da 

China", da parada de celebração do 70.o Aniversário 

da fundação da República Popular da China (RPC), 

que no dia 1 de Outubro decorreu solenemente na 

Praça de Tiananmen, em Pequim. Engalanado com 

uma decoração singular, o carro alegórico sobressaiu, 

sendo agraciado com o Prémio de Esplendor, atribuído 

pelo Comando dos Serviços de Protecção e Desfile 

Civil da Comissão Organizadora das Celebrações, em 

demonstração da apreciação do público

重點 Ponto Chave 5
澳門特區成立二十周年

慶祝活動
Actividades de Celebração 

do 20.º Aniversário do 
Estabelecimento da RAEM
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重點 Ponto Chave 5
澳門特區成立二十周年慶祝活動  Actividades de Celebração do 20.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM

在主要客源市場舉辦慶祝澳門特別行政區成立二十周年系列活動

• 為慶祝 2019年中葡建交 40周年及澳門特別行政區成立 20周年，並配合澳門獲選為“葡萄牙旅行社協會

(APAVT) 2019年理想旅遊目的地”及“2019年里斯本旅遊展推薦國際旅遊目的地”，旅遊局於 3月在葡

萄牙里斯本及波爾圖舉辦“感受澳門 -葡萄牙”大型旅遊推廣活動，展現澳門旅遊發展新貌並發揮最大宣

傳效益

Série de actividades para comemorar o 20.º Aniversário do 
Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau 
realizadas nos principais mercados de visitantes 

• Para celebrar os 40 anos do restabelecimento de relações diplomáticas entre a China e Portugal e o 

20.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM , bem como acompanhar a eleição de Macau como 

"Destino Preferido da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) em 2019" e 

a escolha de Macau como "Destino Internacional 

Convidado da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 

2019", a DST organizou uma mega promoção 

turística "Sentir Macau - Portugal" que teve lugar 

em Lisboa e no Porto, Portugal, no sentido de 

apresentar o novo desenvolvimento do turismo 

de Macau e maximizar os efeitos promocionais
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• 在主要客源市場舉辦多項相關的慶祝活動，亦於恒常宣傳活動中加入相關元素，結合業界的促銷活動，提升

旅客遊澳意欲

• 與航空公司、船公司和旅行社合作，以慶祝澳門特區成立 20周年為主題，推出特惠旅遊產品套餐

• Organização de várias actividades comemorativas relacionadas nos principais mercados de visitantes 

com inclusão de elementos relacionados nas promoções regulares, e combinação com as actividades de 

vendas do sector, com vista a aumentar a vontade dos turistas para visitar Macau

• Em cooperação com companhias aéreas, companhias de embarcação e agências de viagens, foram 

lançados pacotes especiais de produtos turísticos sob o tema da celebração do 20.º Aniversário do 

Estabelecimento da RAEM

• 於各主要口岸的旅客詢問處宣傳及舉辦慶祝澳門特

區成立 20週年抽獎活動

•  D i vu lgação  e  rea l i zação  de  um sor te io 

pa ra  comemora r  o  20 . º  An i ve rsá r io  do 

Estabelecimento da RAEM nos balcões de 

Informações Turísticas da DST instalados nos 

principais postos fronteiriços
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重點 Ponto Chave 5
澳門特區成立二十周年慶祝活動  Actividades de Celebração do 20.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM

產品及活動
Produtos e Eventos

2019農曆新年慶祝活動 -龍騰舞躍賀新春

• 慶祝澳門特別行政區成立二十周年 -金豕報歲喜回家 2019農曆新年花車匯演

• 日期 : 2019 / 2 / 7 (第一場巡遊 )，2019 / 2 / 10 (第二場巡遊 ) 

• 大型賀歲活動“慶祝澳門特別行政區成立二十周年 - 金豕報歲喜回家 2019農曆新年花車匯演”是旅遊局慶

祝澳門特別行政區成立二十周年的首個獻禮，活動期間舉行的花車巡遊、大型匯演、煙花表演、花車展覽，

以及花車投票活動為市民及遊客送上精彩難忘、福氣盈盈的農曆新年

2019 Celebrações de Actividades do Ano Novo Chinês

• Celebrações do 20.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM - Parada de Celebração do Ano do Porco

• Data: 7 / 2 / 2019 (Primeira Parada), 10 / 2 / 2019 (Segunda Parada)

• O mega evento de celebração do 20.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM - Parada de Celebração 

do Ano do Porco, foi o primeiro grande evento comemorativo da DST das Celebrações do 20.º Aniversário 

do Estabelecimento da RAEM, que contou com uma variedade de actividades, nomeadamente carros 

alegóricos, espectáculos culturais de grande evergadura, fogo de artifício, exibição de carros alegóricos e 

Votação do Carro Alegórico Favorito
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2019年旅遊局工作回顧
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在第七屆澳門國際旅遊 (產業 )博覽會舉辦《共慶回歸二十載 繽紛多彩澳
門遊》特展

• 日期 : 2019 / 4 / 26-28

• 特展以七個篇章展示澳門旅遊業自 1999年至 2019年這二十年間的發展。篇章分別為：國家政策及定位、旅

遊數據、旅遊業與城市發展、綜合旅遊體驗、旅遊服務體系、旅遊推廣及國際和區域合作。延續第七屆澳門

國際旅遊 (產業 )博覽會舉辦之特展，2019年 7月 25日至 9月 20日於利斯大廈繼續展示

7.ª Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau - Pavilhão 
de "Celebrações do 20.º Aniversário do Estabelecimento da Região 
Administrativa Especial de Macau"

• Data: 26-28 / 4 / 2019

• A exposição destacou o desenvolvimento da indústria turística de Macau nos últimos 20 anos, desde 

1999 a 2019, em sete capítulos. Os capítulos são: política e posicionamento nacional, dados do turismo, 

indústria turística e desenvolvimento urbano, experiência de turismo integrada, sistema de serviços 

turísticos, promoção turística, e cooperação internacional e regional. Após o sucesso da MITE, a 

exposição foi transferida para a ala de exposição do Edifício Ritz, por um período adicional, de 25 de 

Julho a 20 de Setembro de 2019
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藝文薈澳 

• 日期 : 2019 / 6月 - 10月

• 參與實體 :在前社會文化司司長指導下，多

個政府部門以及六個綜合旅遊休閒企業及

南光集團共同開展

• 地點 :文化局轄下的特色展覽場館以及各大

企業旗下的酒店及會展設施等將佈置成為

當代藝術家的展覽館

• 特色 : 與澳門國際音樂節、澳門藝術節、國

際青年舞蹈節等多項藝文活動配合，提升

澳門的文化藝術層次和品位，促進世界旅

遊休閒中心的建設

Arte Macau

• Data: Jun - Out 2019

• Entidades Participantes: Sob o patrocínio 

do ex-Secretário para os Assuntos Sociais 

e Cultura, organizado conjuntamente 

por vários departamentos do Governo 

da RAEM, em cooperação com seis 

operadoras de estâncias tur íst icas 

integradas, uma empresa hoteleira, e 

cinco consulados estrangeiros acreditados em 

Hong Kong e Macau

• Locais: Recintos de exposições com características específicas sob a alçada do Instituto Cultural, 

bem como halls de hotéis e recintos de exposições e convenções, entre outros espaços das grandes 

operadoras, foram transformados em recintos de acolhimento de exposições de arte contemporânea

• Características: As mostras, em sincronização com o Festival Internacional de Música, o Festival de Artes 

de  Macau, o Festival Juvenil Internacional de Dança, entre outros eventos artísticos e culturais, ajudaram 

a elevar o patamar e o nível de apreciação artística da cidade, apoiando a transformação de Macau num 

centro mundial de turismo e lazer
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第 30屆澳門國際煙花比賽匯演

• 日期 : 2019 / 9 / 7、13、21、28，10 / 1、5

• 為慶祝澳門特別行政區成立二十周年及第

三 十 屆 澳 門 國 際 煙 花 比 賽 匯 演， 於 中 秋

節、國慶節並伸延至十 •一黃金周期間，

旅遊局首次邀請十二隊世界級的優秀煙

花 隊 共 六 個 晚 上 送 上 主 題 為“ 蓮 花 二 十 

煙花三十”的十二場精彩演出。同時，各項延伸

活動包括：攝影比賽、學生繪畫比賽及今屆新增

的短片製作和海報設計比賽均以此雙慶為主題

30.º Concurso Internacional de 
Fogo-de-Artifício de Macau

• Data: 7, 13, 21, 28 / 9, 1, 5 / 10 / 2019

• Em ce lebração  do  20 . º  An ive rsá r io  do 

Estabelecimento da Região Administrativa 

Especia l  de Macau e do 30.º  Concurso 

Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau, 

a DST convidou 12 equipas de classe mundial 

para apresentar 12 espectáculos pirotécnicos 

sob o tema "Dupla Celebração em Macau", 

que decorreram no início de Setembro e 

se prolongaram pela semana dourada pelo 

1 de Outubro.  Ao nível  das act iv idades 

complementares, para além do Concurso 

de Fotografia e Concurso de Desenho para 

Estudantes, o Concurso deste ano contou com 

novos concursos: Produção de Curta Metragem 

e de Design de Cartaz baseados no tema do 

Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício
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世界旅遊日慶祝活動

• 日期 : 2019 / 9 / 27

• 為慶祝澳門特別行政區成立二十周年，世界旅遊日之系列活動－托盤比賽參賽者在出發前於大三巴牌坊排成

數字“20”大合照，為活動增添喜悅。亦有參賽者穿上配合回歸主題的特色服飾參與最特別服裝的評選

Actividades de celebração do Dia Mundial do Turismo

• Data: 27 / 9 / 2019

• Dado em 2019 ser assinalado o 

20.º Aniversário do Estabelecimento 

da Região Administrativa Especial 

de Macau, os participantes da 

Corrida de Bandejas formaram 

fisicamente o número "20" para 

tirar uma fotografia de grupo nas 

Ruinas de S. Paulo antes do início 

da prova. Na ocasião, houve alguns 

participantes vestidos sob o tema 

do estabelecimento da RAEM
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2019澳門光影節

• 日期 : 2019 / 12 / 1-31

• 適逢 2019年為澳門特別行政區成立二十周年，所有光影節的活動：燈飾裝置、光雕表演及互動遊戲等的設

計皆結合此節慶為主題。此外，本年邀得西班牙、葡萄牙、日本、深圳及兩隊本地團隊分別於大三巴牌坊和

聖約瑟修院聖堂進行光雕表演

Festival de Luz de Macau 2019

• Data: 1-31 / 12 / 2019

• Dado 2019 marcar o 20.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM, os elementos do Festival de Luz 

combinaram instalações luminosas, espectáculos de vídeo mapping, bem como jogos interactivos 

decorreram sob o tema da celebração. Tal como os espectáculos de vídeo mapping criados por equipas 

de Espanha, Portugal, Japão e Shenzhen, bem como por 2 equipas locais, os espectáculos de luz, 

realizados nas Ruínas de S. Paulo e Igreja de Seminário de São José
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第四屆澳門國際影展暨頒獎典禮

• 日期 : 2019 / 12 / 5-10

• 慶祝澳門特別行政區成立 20週年，第四屆影

展特別呈獻“20週年澳門特別展映”單元（20th 

Anniversary Macao Special Presentations）。

此單元以非競賽形式放映多部澳門的電影製

作，將本地傑出電影作品推上國際舞台，展示

澳門多元化的文化創意產業發展，同時向澳門

電影業界致敬

4.º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de 
Prémios • Macau

• Data: 5-10 / 12 / 2019

• O programa do 4.º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios • Macau teve 

uma secção especial de "Apresentações Especiais para o 20.º Aniversário da RAEM". A secção incluiu 

uma selecção de produções cinematográficas locais exibidas fora de competição, trazendo excelentes 

produções locais de destaque para o cenário internacional, mostrando o desenvolvimento das diversas 

indústrias culturais e criativas de Macau, e prestando uma homenagem à indústria cinematográfica de 

Macau
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慶祝澳門回歸祖國二十周年澳珠煙花匯演

• 日期 : 2019 / 12 / 22

• 由澳門旅遊局及橫琴新區管理委員會承辦“慶祝澳門回歸祖國二十周年澳珠煙花匯演”，在澳門旅遊塔及珠

海橫琴金融島對出海面首次舉行聯合煙花匯演。為時三十分鐘的煙花匯演在西灣大橋兩旁各設一個煙花燃放

點，4艘大泊船及 16個特效燃放平台合共發放 16萬枚煙花，更首次加入無人船及無人機參演，結合激光、

燈光及音樂，精心呈獻一場規模龐大、形式新穎的感官盛宴
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Espectáculo de Fogo-de-Artifício Macau-Zhuhai em Comemoração 
do 20.º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria

• Data: 22 / 12 / 2019

• O "Espectáculo de Fogo-de-Artifício Macau-Zhuhai em Comemoração do 20.º Aniversário do Retorno de 

Macau à Pátria" foi o primeiro espectáculo de fogo-de-artifício realizado em conjunto pela Direcção dos 

Serviços de Turismo e o Conselho de Gestão da Nova Zona de Hengqin em Zhuhai, na zona marítima 

entre a Torre de Macau e a "Ilha Financeira" de Hengqin. O espectáculo apresentou um total de 160.000 

disparos de fogo-de-artifício durante 30 minutos, lançados de quatro barcaças e 16 plataformas de efeitos 

especiais, e envolvendo também pela primeira vez barcos não tripulados e drones, acompanhado de 

efeitos laser, luz e música para deslumbrar e iluminar o céu nocturno
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資助活動

持續支持本地社團舉辦各類型旅遊
推廣活動，加入慶祝澳門特區成立
20周年的元素，共同打造多元化
的旅遊環境

• 慶國慶 70年暨澳門回歸 20年之“懷古思今 • 情繫

濠鏡”駐點介紹活動

• “澳門新八景”系列活動

• 澳門旅遊認知 -回歸 20週年旅遊變化知多少

• 2019夜遊世遺 • 時光倒流

• 澳門小姐競選 2019

• 慶祝澳門回歸二十週年 -「看電影遊馬交」旅遊認

知推廣活動

• 慶祝澳門特別行政區政府成立二十週年 -小城旅遊

認知推廣計劃系列活動

• 2019荷蘭園巡禮

• 2019“探索步行之旅”齊賀回歸 20週年

• 第十九屆澳門美食節

• 廿載盛世繪濠江 -慶祝澳門回歸 20周年當代美術

作品展

• 第九屆澳門購物節
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Actividades Subsidiadas
A DST prosseguiu com o apoio a associações locais na 
organização de vários tipos de actividades promocionais nas 
zonas comunitárias, integrando elementos de celebração do 20.º 
Aniversário do Estabelecimento da RAEM, para criação conjunta 
de um ambiente turístico diversificado

• Celebração do 70.º Aniversário da Fundação da República Popular da China e do 20.º Aniversário do 

Retorno de Macau à Pátria – Passeio às memórias de Macau

• Actividades relacionadas com as "Oito Novas Paisagens de Macau"

• 2019 Campanha de Sensibilização – Conhecer melhor o 20.º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria

• 2019 Passeio nocturno ao Património, de volta ao tempo

• Miss Macau 2019

• Celebração do 20.º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria – "apreciar os filmes enquanto visita Macau" 

Actividades Promocionais da Campanha de Sensibilização de Macau

• Celebração do 20.o Aniversário do Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau - 

Campanha de Sensibilização para o Turismo de Macau

• 2019 Ferreira de Almeida Festival

• "2019 Passeio de exploração a pé" - Celebração do 20.º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria

• 19.º Festival de Gastronomia de Macau

• Obras de Arte das pinturas famosas de Macau – Exposição de pintura da celebração do 20.º Aniversário 

do Estabelecimento da RAEM

• 9.º Festival das Compras de Macau
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2019 旅遊業狀況
Situação do Turismo 

em 2019

旅客入境口岸結構
Estrutura dos postos fronteiriços de entrada de visitantes 

氹仔客運碼頭
Terminal Marítimo da Taipa 6.9%

澳門國際機場
Aeroporto Internacional de Macau 9.7%

外港客運碼頭
Terminal Marítimo do Porto Exterior 9.1%
外港客運碼頭
Terminal Marítimo do Porto Exterior 9.1%

港珠澳大橋邊檢站
Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau 13.7%

關閘邊檢站
Portas do Cerco 53.1%

路氹城邊檢站
Posto Fronteiriço de Cotai 7.5%

2019總訪澳旅客人數 :
Total de Entradas de Visitantes em 2019:

39,406,181 (+10.1%) 
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中國內地
China Contintal

香港 
Hong Kong

台灣地區  
Região de Taiwan

國際市場
Mercados Internacionais
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中國內地
China Contintal

27,923,219
+10.5

1 香港 
Hong Kong  

7,354,094 
+16.2%

2

台灣地區  
Região de Taiwan

1,063,355
+0.2%

3
韓國 
República 
da Coreia

743,026 
-8.6%

4

菲律賓 
Filipinas 

423,106 
+35.6%

5 日本 
Japão 

295,783
-9.2%

6

馬來西亞 
Malásia 

206,277 
-9.5%

7 美國 
EUA 

199,800 
-1.0%

8

印尼 
Indonésia 

169,957 
-2.2%

9 10

十大主要客源市場 
10 Principais Mercados de Visitantes

泰國 
Tailândia

151,521
-16.5%
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廣東
Guangdong 

12,816,693    
45.9%

1 湖南 
Hunan                       

1,124,039 
4.0%

2 福建  
Fujian                      

930,098         
3.3%

3

湖北 
Hubei                       

923,470           
3.3%

4 廣西 
Guangxi                  

857,665         
3.1%

5 浙江 
Zhejiang            

788,762        
2.8%

6

江蘇 
Jiangsu                          

782,876         
2.8%

7 上海 
Shanghai 

721,783         
2.6%

8 四川 
Sichun             

551,978         
2.0%

9

河南 
Henan                          

510,004            
1.8%

10

2019 十大省市佔內地旅客比例 
Proporção do Total de Visitantes das 10 Principais 

Províncias e Cidades do Interior da China
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2019 訪澳留宿旅客人數:                                                                                                                                                                                                                                
Visitantes que Pernoitaram em Macau:      

18,632,699 (+0.8%)                                                                                                                                                                     

佔總訪澳旅客: 
% do Total de Entradas de Visitantes:

47.3%
2019 留宿旅客平均逗留時間 (日):
Tempo Médio de Permanência dos Visitantes 
que Pernoitaram (dias):  

2.2 (--)

隨團入境旅客:
Visitantes em Excursões:

8,025,350  (-8.3%)

佔總訪澳旅客:
% do Total de Entradas de Visitantes: 

20.4%
MACAU

A R R I V A L

08 MAY 2020AIRPORT

訪澳旅客 
Entradas de Visitantes
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現存酒店場所:   
Estabelecimentos Hoteleiros 
Existentes:                                                                               

126
房間總數: 

Número Total de Quartos:                                                                                         

41,148 (+2.6%)

2019 酒店場所平均入住率:   
Taxa de Ocupação Média dos 
Estabelecimentos Hoteleiros: 

90.8% (-0.3)

2019 酒店場所住客人數:   
Número de Hóspedes:                                                      

14,102,880   (+1.1%) 

3星至5星級酒店平均房價(美元):    
Preço Médio por Quarto dos 
Hotéis de 3 a 5 Estrelas (USD):                                          

170.1  (+1.5%)

HOTELHOTELHOTELHOTEL

酒店業狀況 
Situação do Sector Hoteleiro
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現存酒店場所:   
Estabelecimentos Hoteleiros 
Existentes:                                                                               

126
房間總數: 

Número Total de Quartos:                                                                                         

41,148 (+2.6%)

2019 酒店場所平均入住率:   
Taxa de Ocupação Média dos 
Estabelecimentos Hoteleiros: 

90.8% (-0.3)

2019 酒店場所住客人數:   
Número de Hóspedes:                                                      

14,102,880   (+1.1%) 

3星至5星級酒店平均房價(美元):    
Preço Médio por Quarto dos 
Hotéis de 3 a 5 Estrelas (USD):                                          

170.1  (+1.5%)

HOTELHOTELHOTELHOTEL

酒店業狀況 
Situação do Sector Hoteleiro

總旅客消費 
Total de Despesas dos Visitantes 

博彩消費 

Despesas do Jogo             

295億美元 / 

USD 29.49 mil milhões 

(-4.0%)

其他消費   

Outras despesas        

104億美元 / 

USD 10.38 mil milhões 

(-5.7%)

總旅客消費
Total de Despesas 
dos Visitantes 

398.7 億美元 / 

USD 39.87mil milhões 
(-4.5%)
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預算
Orçamentos

最初撥款
Dotação Inicial

追加 /結餘轉移
Reforço/saldo 
transportado

修改後撥款
Dotação 
Corrigida

已執行
Executada %

特區總預算
OR 343,616,800.00 +4,920,200.00 348,537,000.00 302,528,850.24 86.80%

行政當局投資與發
展開支計劃

PIDDA
736,920,700.00 - 736,920,700.00 260,880,052.64 35.40%

旅遊基金本身預算 *
Orçamento 

Privativo do Fundo 
de Turismo

1,175,586,400.00 - 1,175,586,400.00 975,166,675.58 82.95%

總計
Total 2,256,123,900.00 +4,920,200.00 2,261,044,100.00 1,538,575,578.46 68.05%

*旅遊基金本身預算包括澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心預算和旅遊危機處理辦公室預算。

* No âmbito do Orçamento privativo do FT, estão descriminados orçamento do CPITMP e orçamento do 

GGCT.

預算之執行
Execução Orçamental

撥予旅遊局 2019年之財政資源總數如下：(澳門元 )
Somatório dos recursos financeiros dotados para a DST - 2019: (MOP)
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特區總預算 (澳門元 )  
Orçamento da RAEM (OR) (MOP)

特區總預算
OR

撥款
Dotação

修改後撥款
Dotação corrigida

已執行
Executada %

人員開支
Despesas com pessoal 286,497,300.00 289,383,100.00 267,346,214.60 92.38%

運作開支
Despesas com o 
funcionamento

49,727,100.00 51,646,700.00 30,580,569.94 59.21%

轉移、資助及補助
Transferências, apoios e 

abonos
168,000.00 168,000.00 146,650.00 87.29%

設施及設備
Instalações e 
equipamentos

7,224,400.00 7,339,200.00 4,455,415.70 60.71%

總計
Total 343,616,800.00 348,537,000.00 302,528,850.24 86.80%
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旅遊局「服務承諾」執行情況  
Ponto de Situação da Execução da "Carta de Qualidade" da DST

服務承諾事項
Item da Carta de 

Qualidade

服務說明  
Descrição de Serviços

完成個案
N.º de Caso 
Concluído

承諾時間 
(日 /分鐘 )

Prazo Prometido
(dias/minutos)

執行情況百分比
% da situação da 

execução

承諾達標率
Meta para 

atingir

旅遊諮詢
Informações 

Turísticas

旅遊諮詢 (旅客詢問處 )
Informações Turísticas 
(Posto de Informações 
Turísticas)

762,030 10分鐘
minutos 100% 90%

 接受旅客的建議
或投訴

Aceitar as 
sugestões ou 
queixas dos 

turistas

接受旅客的建議或投訴
(書面 :傳真、電郵 )
Aceitar as sugestões ou 
queixas dos turistas 
(por escrito: fax, email )

251 10個工作天 
dias úteis 99% 90%

接受旅客的建議或投訴
(親臨 ) 
Aceitar as sugestões 
ou queixas dos turistas 
(pessoalmente)

32 15分鐘
minutos 100% 90%

接受旅客的建議或投訴 
(電話 :總機 28315566 -
 辦公時間 )
Aceitar as sugestões ou 
queixas dos turistas 
(por telefone: 28315566 
durante hora do serviço)

26 90秒
segundos 100% 90%

接受旅客的建議或投訴 
(電話 :總機 28315566-
非辦公時間 )
Aceitar as sugestões ou 
queixas dos turistas 
(por telefone: 28315566 
fora da hora do serviço)

1 2個工作天 
dias úteis 100% 90%
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服務承諾事項
Item da Carta de 

Qualidade

服務說明  
Descrição de Serviços

完成個案
N.º de Caso 
Concluído

承諾時間 
(日 /分鐘 )

Prazo Prometido
(dias/minutos)

執行情況百分比
% da situação da 

execução

承諾達標率
Meta para 

atingir

旅遊統計
資料查詢

Pedido de 
Informações 

sobre as 
estatísticas 
gerais do 
turismo

一般旅遊統計資料查詢
(書面 :傳真、電郵 )
Pedido de Informações 
sobre as estatísticas 
gerais do Turismo
(por escrito: fax, email)

13 3個工作天 
dias úteis 100% 90%

一般旅遊統計資料查詢
(親臨 )
Pedido de Informações 
sobre as estatísticas 
gerais do Turismo 
(pessoalmente)

- 1個工作天
dia útil - 90%

一般旅遊統計資料查詢
(電話 ) 
Pedido de Informações 
sobre as estatísticas 
gerais do Turismo (por 
telefone)

4 1個工作天
dia útil 100% 90%

特別旅遊統計資料
(書面 :傳真、電郵 ) 
Pedido de Informações 
sobre as estatísticas 
especiais do Turismo 
(por escrito: fax, email)

1 5個工作天 
dias úteis 100% 90%

特別旅遊統計資料 (親臨 ) 
Pedido de Informações 
sobre as estatísticas 
especiais do Turismo 
(pessoalmente)

- 2個工作天 
dias úteis - 90%

特別旅遊統計資料 (電話 ) 
Pedido de Informações 
sobre as estatísticas 
especiais do Turismo 
(por telefone)

- 2個工作天 
dias úteis - 90%

場地租借 
(旅遊局 )
Cedência/ 

arrendamento 
(DST)

利斯大廈地下展覽廳場
地租借
Galeria do Edifício 
"Ritz"(cedência/
arrendamento)

29 5個工作天 
dias úteis 100% 90%
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服務承諾事項
Item da Carta de 

Qualidade

服務說明  
Descrição de Serviços

完成個案
N.º de Caso 
Concluído

承諾時間 
(日 /分鐘 )

Prazo Prometido
(dias/minutos)

執行情況百
分比
% da 

situação da 
execução

承諾達標率
Meta para 

atingir

審批旅遊業界之
資助申請

Pedido de 
subsídio para 

Indústria Turística

審批旅遊業界之資助申請
Pedido de subsídio para 

Indústria Turística
364 15個工作天 dias 

úteis 98% 85%

酒店 /公寓牌照
Licença de Hotel/

Pensão

批核首次設立場所的申請計
劃，並將有關結果以公函形式
通知利害關係人
Apreciar os pedidos de 
licenciamento de novos 
estabelecimentos e 
comunicar a resposta aos 
interessados por meio de 
ofício

5 25個工作天 
dias úteis 100% 85%

就首次設立場所的申請計劃進
行設施檢查
Vistoriar as instalações 
dos projectos de novos 
estabelecimentos

5 14個工作天 
dias úteis 100% 85%

批核更改設施的申請計劃，並
將有關結果以公函形式通知利
害關係人
Apreciar os pedidos de 
alteração das instalações 
e comunicar a resposta ao 
interessado por meio de 
ofício

43 25個工作天 
dias úteis 100% 85%

就更改設施的申請計劃進行設
施檢查
Vistoriar as instalações dos 
projectos da sua alteração

26 14個工作天 
dias úteis 100% 85%

批核牌照續期申請，並印發新
牌照
Apreciar os pedidos de 
renovação da licença e emitir 
a licença renovada

121 15個工作天 
dias úteis 100% 85%

退回因發出新牌照而產生的刊
登特區政府公報費用餘款 
Devolução à entidade 
pagadora do montante que 
restou da publicação do 
extracto da nova licença no 
Boletim Oficial

5 15個工作天 
dias úteis 100% 100%
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服務承諾事項
Item da Carta de 

Qualidade

服務說明  
Descrição de Serviços

完成個案
N.º de Caso 
Concluído

承諾時間 
(日 /分鐘 )

Prazo Prometido
(dias/minutos)

執行情況百
分比
% da 

situação da 
execução

承諾達標率
Meta para 

atingir

餐廳牌照
Licença de 
Restaurante

批核首次設立場所的申請計
劃，並將有關結果以公函形式
通知利害關係人
Apreciar os pedidos de 
licenciamento de novos 
estabelecimentos e 
comunicar a resposta aos 
interessados por meio de 
ofício

15 25個工作天
 dias úteis 100% 85%

就首次設立場所的申請計劃進
行設施檢查 
Vistoriar as instalações 
dos projectos de novos 
estabelecimentos

12 14個工作天 
dias úteis 100% 85%

批核更改設施的申請計劃，並
將有關結果以公函形式通知利
害關係人 
Apreciar os pedidos de 
alteração das instalações 
e comunicar a resposta ao 
interessado por meio de 
ofício

11 25個工作天 
dias úteis 100% 85%

就更改設施的申請計劃進行設
施檢查 
Vistoriar as instalações dos 
projectos da sua alteração

15 14個工作天 
dias úteis 100% 85%

批核牌照續期申請，並印發新
牌照
Apreciar os pedidos de 
renovação da licença e emitir 
a licença renovada

455 15個工作天 
dias úteis 100% 85%

退回因發出新牌照而產生的刊
登特區政府公報費用餘款 
Devolução à entidade 
pagadora do montante que 
restou da publicação do 
extracto da nova licença no 
Boletim Oficial

10 15個工作天 
dias úteis 100% 100%
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服務承諾事項
Item da Carta de 

Qualidade

服務說明  
Descrição de Serviços

完成個案
N.º de Caso 
Concluído

承諾時間 
(日 /分鐘 )

Prazo Prometido
(dias/minutos)

執行情況百
分比
% da 

situação da 
execução

承諾達標率
Meta para 

atingir

舞廳牌照
Licença de Sala 

de dança

批核首次設立場所的申請計
劃，並將有關結果以公函形式
通知利害關係人 
Apreciar os pedidos de 
licenciamento de novos 
estabelecimentos e 
comunicar a resposta aos 
interessados por meio de 
ofício

- 25個工作天 
dias úteis - 85%

就首次設立場所的申請計劃進
行設施檢查
Vistoriar as instalações 
dos projectos de novos 
estabelecimentos

- 14個工作天 
dias úteis - 85%

批核更改設施的申請計劃，並
將有關結果以公函形式通知利
害關係人
Apreciar os pedidos de 
alteração das instalações 
e comunicar a resposta ao 
interessado por meio de 
ofício

- 25個工作天 
dias úteis - 85%

就更改設施的申請計劃進行設
施檢查
Vistoriar as instalações dos 
projectos da sua alteração

- 14個工作天 
dias úteis - 85%

批核牌照續期申請，並印發新
牌照
Apreciar os pedidos de 
renovação da licença e emitir 
a licença renovada

13 15個工作天 
dias úteis 100% 85%

退回因發出新牌照而產生的刊
登特區政府公報費用餘款
Devolução à entidade 
pagadora do montante que 
restou da publicação do 
extracto da nova licença no 
Boletim Oficial

- 15個工作天 
dias úteis - 100%
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服務承諾事項
Item da Carta de 

Qualidade

服務說明  
Descrição de Serviços

完成個案
N.º de Caso 
Concluído

承諾時間 
(日 /分鐘 )

Prazo Prometido
(dias/minutos)

執行情況百
分比
% da 

situação da 
execução

承諾達標率
Meta para 

atingir

酒吧牌照
Licença de Bar

批核首次設立場所的申請計
劃，並將有關結果以公函形式
通知利害關係人
Apreciar os pedidos de 
licenciamento de novos 
estabelecimentos e 
comunicar a resposta aos 
interessados por meio de 
ofício

2 25個工作天 
dias úteis 100% 85%

就首次設立場所的申請計劃進
行設施檢查
Vistoriar as instalações 
dos  projectos de novos 
estabelecimentos

2 14個工作天
 dias úteis 100% 85%

批核更改設施的申請計劃，並
將有關結果以公函形式通知利
害關係人
Apreciar os pedidos de 
alteração das instalações 
e comunicar a resposta ao 
interessado por meio de 
ofício

2 25個工作天 
dias úteis 100% 85%

就更改設施的申請計劃進行設
施檢查
Vistoriar as instalações dos 
projectos da sua alteração

4 14個工作天 
dias úteis 100% 85%

批核牌照續期申請，並印發新
牌照
Apreciar os pedidos de 
renovação da licença e emitir 
a licença renovada

148 15個工作天 
dias úteis 100% 85%

退回因發出新牌照而產生的刊
登特區政府公報費用餘款
Devolução à entidade 
pagadora do montante que 
restou da publicação do 
extracto da nova licença no 
Boletim Oficial

2 15個工作天 
dias úteis 100% 100%
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服務承諾事項
Item da Carta de 

Qualidade

服務說明  
Descrição de Serviços

完成個案
N.º de Caso 
Concluído

承諾時間 
(日 /分鐘 )

Prazo Prometido
(dias/minutos)

執行情況百
分比
% da 

situação da 
execução

承諾達標率
Meta para 

atingir

蒸汽浴及按摩場所
行政准照
Licença 

Administrativa 
de Sauna e 
Massagens

批核牌照續期申請，並印發新
牌照
Apreciar os pedidos de 
renovação da licença e emitir 
a licença renovada

72 15個工作天 
dias úteis 100% 85%

健康俱樂部
行政准照
Licença 

Administrativa de 
Estabelecimento 
de "Health Club"

批核牌照續期申請，並印發新
牌照
Apreciar os pedidos de 
renovação da licença e emitir 
a licença renovada

34 15個工作天 
dias úteis 100% 85%

卡拉 OK行政准照
Licença 

Administrativa de 
Estabelecimento 

de "Karaoke"

批核牌照續期申請，並印發新
牌照 Apreciar os pedidos de 
renovação da licença e emitir 
a licença renovada

39 15個工作天 
dias úteis 100% 85%

旅行社准照
Licença de 
Agência de 

Viagens

審批技術主管
Apreciar o director técnico 49 15個工作天 

dias úteis 100% 95%

查驗設施
Vistoriar as instalações 30 14個工作天 

dias úteis 100% 85%

批核牌照續期申請，並印發新
牌照
Apreciar os pedidos de 
renovação da licença e emitir 
a licença renovada

221 15個工作天 
dias úteis 100% 85%

退回因發出新牌照而產生的刊
登特區政府公報費用餘款
Devolução à entidade 
pagadora do montante que 
restou da publicação do 
extracto de nova licença no 
Boletim Oficial

2 15個工作天 
dias úteis 100% 100%
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服務承諾事項
Item da Carta de 

Qualidade

服務說明  
Descrição de Serviços

完成個案
N.º de Caso 
Concluído

承諾時間 
(日 /分鐘 )

Prazo Prometido
(dias/minutos)

執行情況百
分比
% da 

situação da 
execução

承諾達標率
Meta para 

atingir

導遊工作證
Cartão de Guia 

Turístico

首次申請工作證
Pedido de emissão do cartão 
de identificação

104 15個工作天 
dias úteis 100% 85%

工作證有效期內申請續期
Pedido de renovação do 
cartão de identificação dentro 
do prazo de validade

661 15個工作天 
dias úteis 100% 85%

更新工作證資料
Actualizar os dados 
constantes do cartão de 
identificação

43 15個工作天 
dias úteis 100% 85%

補發工作證
Emissão da 2ª. via do cartão 9 15個工作天 

dias úteis 100% 85%

見習導遊工作證
Cartão de  

Candidato a Guia

首次申請工作證
Pedido de emissão do cartão 
de identificação

1 15個工作天 
dias úteis 100% 85%

工作證有效期內申請續期
Pedido de renovação do 
cartão de identificação dentro 
do prazo de validade

- 15個工作天 
dias úteis - 85%

更新工作證資料
Actualizar os dados 
constantes do cartão de 
identificação

- 15個工作天 
dias úteis - 85%

補發工作證
Emissão da 2ª. via do cartão - 15個工作天 

dias úteis - 85%
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服務承諾事項
Item da Carta de 

Qualidade

服務說明  
Descrição de Serviços

完成個案
N.º de Caso 
Concluído

承諾時間 
(日 /分鐘 )

Prazo Prometido
(dias/minutos)

執行情況百
分比
% da 

situação da 
execução

承諾達標率
Meta para 

atingir

接送員工作證
Cartão de 

Transferista

首次申請工作證
Pedido de emissão do cartão 
de identificação

7 15個工作天 
dias úteis 100% 85%

工作證有效期內申請續期
Pedido de renovação do 
cartão de identificação dentro 
do prazo de validade

4 15個工作天 
dias úteis 100% 85%

更新工作證資料
Actualizar os dados 
constantes do cartão de 
identificação

- 15個工作天 
dias úteis - 85%

補發工作證
Emissão da 2ª. via do cartão - 15個工作天 

dias úteis - 85%

博物館 (參觀 )服務暫時停止提供

O Serviço (visitas) ao Museu fica suspenso temporariamente
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行業 /人士 
Sector/Pessoal

出席人數 
Número de Participantes

「星級旅遊服務認可計劃」 參加商戶
Participantes no Programa QTSAS 219

酒店業 
Hotelaria 649

餐飲業 
Restauração 1,706

旅行社 
Agências de Viagens

199
導遊 

Guias Turísticos

零售
Venda a Retalho 869

內地公務人員交流學習
Intercâmbio e formação para os funcionários públicos do Interior da China 1

葡語系國家人員
Estagiários dos Países de Língua Oficial Portuguesa 33

旅遊局人員
Pessoal da DST 18

總數 Total 3,694

線上課程
Formação online

點擊率
cliques online

“心手相連．無障礙溝通”公益手語網上學習課程
O programa comunitário de aprendizagem de língua gestual via 

internet "O Poder nas suas Mãos"
5,266

行業之培訓統計 
Estatísticas das Acções de Formação para o Sector
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支援葡語系國家的培訓工作
Apoio das Acções de Formação Destinadas a Países de Língua 
Portuguesa

日期
Data

葡語系國家
Países da Língua Portuguesa

參加人數
Número de Participantes

3月 18日至 29日
18 a 29 de Março 

佛得角  Cabo Verde 2

幾內亞比紹 Guiné-Bissau 2

莫桑比克Moçambique 1

東帝汶 Timor-Leste 0

安哥拉 Angola 2

聖多美和普林西比 São Tomé  e Príncipe 2

5月 20日至 5月 31日
20 a 31 de Maio 

佛得角  Cabo Verde 2

幾內亞比紹 Guiné-Bissau 2

莫桑比克Moçambique 2

東帝汶 Timor-Leste 2

安哥拉 Angola 2

聖多美和普林西比 São Tomé  e Príncipe 2

7月 8日至 19日
8 a 19 de Julho

佛得角  Cabo Verde 2

幾內亞比紹 Guiné-Bissau 2

莫桑比克Moçambique 2

東帝汶 Timor-Leste 2

安哥拉 Angola 2

聖多美和普林西比 São Tomé  e Príncipe 2

總數 Total 33

138



附錄
Anexo

旅遊局駐外代表
Representações no Exterior da DST

亞太區 Ásia / Pacífico

中國香港 Hong Kong, China 
地址 Endereço: 香港九龍長沙灣青山道 700號時運中心 7字樓 03室
 Flat 03, 7/F, Charm Centre, No.700 Castle Peak Road, 
 Cheung Sha Wan, Kowloon,Hong Kong
電話 Tel: +852 28388680
傳真 Fax: +852 28388032 / +852 31182993
電郵 E-mail: mgto@macaotourism.com.hk

日本 Japão 
地址 Endereço: Nagatacho Grass Gate 7F, 2-16-9 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 

102-0093, Japan
電話 Tel: +81 3 52752537
傳真 Fax: +81 3 52752535
電郵 E-mail: macao@milepost.co.jp
網址Website: https://www.macaotourism.gov.mo/ja/

韓國 Coreia 
地址 Endereço: Suite 908, 16, Euljiro, Jung-gu, Seoul, Korea
電話 Tel: +82 2 7784402
傳真 Fax: +82 2 7784404
電郵 E-mail: korea@macaotourism.kr
網址Website: https://www.macaotourism.gov.mo/ko/

印尼 Indonésia
地址 Endereço: Kuningan City, 2nd floor, No. L2-19, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.18, 

Setiabudi, Kuningan, Jakarta - 12940, Indonesia
電話 Tel: +62 21 30418713
傳真 Fax: +62 21 30480751
電郵 E-mail: inquiries@macaotourism.id
網址 Website: https://www.macaotourism.gov.mo/id/

139



印度 - 孟買 Índia - Mumbai 
地址 Endereço: 20th Floor, Tower A, Urmi Estate, 95, Ganpatrao Kadam Marg, 
 Lower Parel (W), Mumbai 400013, India
電話 Tel: +91 22 67189674
電郵 E-mail: mumbai@macaotourism.in

印度 - 新德里 Índia - Nova Délhi 
地址 Endereço: 707, 7th Floor, Prakash Deep Building, 7 Tolstoy Marg, 
 Connaught Place, New Delhi, 110001, India
電話 Tel: +91 11 33526519 / +91 11 33526520
電郵 E-mail: delhi@macaotourism.in

泰國 Tailândia 
地址 Endereço: 888/202, Mahatun Plaza Building, 3rd Floor, Ploenchit Road, 

Lumpini, Pathumwan, BKK 10330, Thailand
電話 Tel: +66 2 6509336
傳真 Fax: +66 2 6509336
電郵 E-mail: infos@macaotourism.in.th
網址Website: https://www.macaotourism.gov.mo/th/

馬來西亞 Malásia 
地址 Endereço: Level 6, Lion Office Tower, No. 1, Jalan Nagasari 
 (Off Jalan Raja Chulan), 50200 Kuala Lumpur, Malaysia
電話 Tel: +60 3 21442500
傳真 Fax: +60 3 21481357
電郵 E-mail: mgto@pacificworld.travel
網址Website: https://www.macaotourism.gov.mo/ms/

澳洲 Austrália 
地址 Endereço: Level 17, Town Hall House, 456 Kent Street, Sydney, NSW 2000, 

Australia
電話 Tel: +61 2 92641488
傳真 Fax: +61 2 92677717
電郵 E-mail: macao@worldtradetravel.com

新西蘭 Nova Zelândia 
地址 Endereço: 7 Centennial Place, Campbells Bay, Auckland 0630, New Zealand
電話 Tel: +64 21 750 944
電郵 E-mail: macao@regencytourism.com
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中國台灣 (市場顧問 ) Taiwan, China (Consultadoria de Mercado) 
地址 Endereço: 台灣台北市敦化北路 167號 10樓 C
 10/F-C, No.167, Tun Hwa North Road, Taipei 105, Taiwan
電話 Tel: +886 2 25466086
傳真 Fax: +886 2 25466087
電郵 E-mail: mgtottwn@ms27.hinet.net

美洲
América

美國 - 加州 E. U. A. - Califórnia 
地址 Endereço: 5800 Bristol Pkwy, Suite 660, Culver City, CA90230, USA
電話 Tel: +1 310 649 7700
傳真 Fax: +1 816 221 1021
電郵 E-mail: macao@myriadmarketing.com

美國 - 紐約 E. U. A. - Nova Iorque 
地址 Endereço: 360 Lexington Ave., 10th Floor, New York, NY10017, USA 
電話 Tel: +1 646 5890182
傳真 Fax: +1 646 3668170
電郵 E-mail: macao@myriadmarketing.com

歐洲
Europa

英國及愛爾蘭 - 倫敦 Reino Unido e Irlanda - Londres 
地址 Endereço: 25 North Row, London W1K 6DJ, United Kingdom
電話 Tel: +44 020 3375 4058
電郵 E-mail: macao@humewhitehead.co.uk

英國及愛爾蘭 - 牛津 Reino Unido e Irlanda - Oxford 
地址 Endereço: 1st Floor, Chester House, 21-27 George Street, Oxford OX1 2AU, 

United Kingdom
電話 Tel: +44 020 3375 4058
電郵 E-mail: macao@humewhitehead.co.uk

141



俄羅斯 Rússia
地址 Endereço: Business Center "Monetny Dvor", 46 Mytnaya Street, Building 5, 

115162 Moscow, Russia
電話 Tel: +7 495 9815188
傳真 Fax: +7 495 9815188
電郵 E-mail: info@macao-tourism.ru
網址Website: https://www.macaotourism.gov.mo/ru/

最後更新於 2020年 3月 / Última actualização Março de 2020

澳門特別行政區駐外辦事處
Delegações da RAEM

澳門特別行政區駐北京辦事處 - 旅遊組
Delegação da RAEM em Pequim - Sector de Turismo
地址 Endereço: 中國北京市王府井東街 8號澳門中心 16層 郵政編號：100006 
 16th/F Macau Center, No. 8, Wangfujing East Street, Dongcheng District,  

Beijing 100006, China
電話 Tel: +86 10 58138000
傳真 Fax: +86 10 58138999
電郵 e-mail: beijing@macaotourism.gov.mo

在台灣澳門經濟文化辦事處 
Delegação Económica e Cultural de Macau em Taiwan
地址 Endereço: 台北市 110信義路 5段 7號台北 101大樓 56樓 A座
 Suite A, 56/F, Taipei 101, 7 Xin Yi Road Section 5, Taipei 110, Taiwan
電話 Tel: +886 2 81011056
傳真 Fax: +886 2 81011057
電郵 e-mail: info@decm.gov.mo

澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心 
Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal
地址 Endereço: Av. 5 de Outubro, No. 115, R/C, 1069-204 Lisboa, Portugal
電話 Tel: +351 21 7936542
傳真 Fax: +351 21 7960956
電郵 e-mail: geral@turismodemacau.com.pt
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地址 ：澳門宋玉生廣場335－341號獲多利大廈12樓
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