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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Participação dos residentes na maratona de Cantão 

A maratona de Cantão, que tem lugar no dia 13 de Dezembro deste ano, 

conta com muitos participantes de Macau. Segundo uma notificação da 

respectiva comissão preparatória, devido às regras e à epidemia, apenas se 

admitia a inscrição de candidatos oriundos de regiões com baixo risco do 

Interior da China, portanto, os de fora das fronteiras do país estavam excluídos. 

Esta notícia deixou-nos desapontados. Contudo, a maratona de Hengqin, que 

também se realiza na mesma data, aceita a participação dos residentes de 

Macau, e Hengqin também se situa na província de Guangdong. Esta diferença 

deixou os residentes ainda mais desapontados. 

Macau conseguiu resultados bastante satisfatórios na prevenção e no 

controlo da epidemia, não registou nenhuma morte, infecção comunitária ou 

infecção hospitalar, registou uma baixa taxa de casos graves e uma elevada 

taxa de cura, e além disso, continua a tomar medidas de prevenção cautelosas, 

mesmo sem haver registo de casos locais há mais de 240 dias consecutivos. 

Assim sendo, ainda antes de se ter implementado a medida do teste de ácido 

nucleico, as deslocações entre as duas regiões foram retomadas há meses, e 

o Interior da China também retomou, progressivamente, a emissão de vistos 

turísticos a residentes do Interior da China para visitas a Macau. Deste modo, 

atendendo às medidas de prevenção adoptadas, a admissão da participação 

dos residentes de Macau por parte de Cantão não viola as políticas do país. 

Nos últimos dias, o problema foi resolvido com a coordenação do Governo, 

mas para evitar que a situação se repita, e com vista a alargar os resultados 
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do intercâmbio, interpelo o Governo da RAEM sobre o seguinte: 

1. Com o incentivo do Governo no âmbito do desporto para todos nos 

últimos anos, muitos residentes participam em treinos e competições. 

O Governo deve negociar com o Interior da China sobre a adopção de 

medidas preventivas, com vista à retoma da normalidade das trocas e 

do intercâmbio ao nível das actividades desportivas e culturais. Será 

possível fazê-lo?  

2. Com a integração acelerada de Macau na Grande Baía, o intercâmbio 

e a cooperação no âmbito da economia e dos assuntos relacionados 

com a vida da população são cada vez mais amplos e profundos, e as 

questões que, entretanto, vão surgindo também são cada vez mais 

complexas e diversificadas. Assim, é premente que o Governo avance 

com a criação duma plataforma ou de canais diversificados para o 

tratamento dessas questões, de modo a proteger melhor os direitos e 

interesses dos residentes que vivem na Grande Baía. Que mecanismo 

de acompanhamento e protecção de longo prazo tem o Governo para 

promover a integração dos residentes na vida e no desenvolvimento 

da Grande Baía? 
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O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 


