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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

A industrialização do desporto deve ser agendada para discussão, o actual 

modelo de utilização das instalações desportivas deve ser melhorado, e a 

rigidez institucional da gestão deve ser resolvida. 

 

Os XXIV Jogos Olímpicos de Inverno, evento desportivo internacional mais 

popular no mundo e a mais importante sede de competição para os atletas, começam 

a 4 de Fevereiro de 2022, em Pequim. Lamentavelmente, devido a diversos factores 

restritivos, os atletas de Macau nunca tiveram oportunidade de participar neste evento 

desportivo internacional. Espero que, num futuro próximo, a juventude de Macau 

tenha oportunidade de participar neste evento desportivo internacional.   

 Em 21 de Agosto de 2021, o Gabinete do Conselho de Estado do Governo 

Popular Central concordou com a organização conjunta, em 2025, dos 15.º Jogos 

Nacionais por Guangdong, Hong Kong e Macau, em nome da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau. Durante a sua visita a Hong Kong, o Vice-Presidente 

da Administração Geral do Desporto da China, Yang Ning, referiu que Hong Kong e 

Macau podiam escolher as modalidades desportivas a organizar, cabendo a 

Guangdong organizar as restantes.  

 Macau tem escassos recursos terrestres e a maior densidade populacional do 

mundo, mas, no passado, o Governo concentrou todos os recursos disponíveis, 
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incluindo terrenos, no desenvolvimento do sector do jogo, tendo negligenciado a 

construção de instalações desportivas, por isso, são extremamente poucos os recintos 

desportivos em Macau. Veja-se, como exemplo, a situação das instalações 

desportivas de grande envergadura existentes em Macau: o terreno onde se encontra 

a Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau tem sofrido constantes 

aluimentos, um problema que continua sem qualquer solução eficaz; a Piscina 

Olímpica do Centro Desportivo Olímpico está a deteriorar-se por falta de manutenção 

adequada, e o grau de segurança do Centro não permite a realização de grandes 

eventos. O mais estranho é que, todos os anos, o Governo gasta muito dinheiro com 

a manutenção destas instalações.  

 Como faltam instalações desportivas em Macau, o badminton transformou-se 

numa das modalidades desportivas mais populares, porque a sua prática não exige 

espaços de grande dimensão e, sendo assim, é fácil encontrá-los, e também porque 

as respectivas tarifas de utilização são baixas. Desde a sua entrada em 

funcionamento, o Centro Desportivo Mong-Há tem sido muito popular entre os 

entusiastas do desporto, e o facto de as quadras de badminton, localizadas no 2.º piso, 

estarem sempre totalmente reservadas demonstra a popularidade desta modalidade 

desportiva.  

 Porém, o nosso escritório tem recebido queixas de residentes, alegando que o 

processo de reserva das instalações desportivas do Centro Desportivo Mong-Há é 

complicado, o que em nada facilita a vida aos residentes. A utilização das instalações 

desportivas (para badminton, basquetebol, ténis de mesa, etc.) disponibilizadas exige 
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a apresentação do código de saúde não só à entrada do Centro, mas também à 

entrada do recinto desportivo específico, acompanhada da verificação do cartão de 

sócio “Sport Easy” do requerente. Se este faltar devido a qualquer imprevisto (por 

exemplo, um acidente de viação ou uma indisposição), os seus companheiros, mesmo 

estando presentes, não podem entrar no recinto. Se por qualquer razão alguém tiver 

de sair antes de terminar a hora marcada, todos os companheiros são obrigados a 

sair. Estas regras demasiado inflexíveis levam a frequentes conflitos entre os utentes 

e os agentes responsáveis pela gestão dos locais, e muitos utentes dirigiram-se a nós 

para manifestar o seu descontentamento.  

 Como equilibrar as finalidades das instalações desportivas é assunto de principal 

consideração para o Governo da RAEM. O aumento do nível da especialização 

desportiva de Macau exige horários e locais suficientes para treinos, porém, é também 

necessário considerar proporcionar aos residentes tempo e espaço suficientes para 

treinos diários. Atendendo à escassez e à distribuição desigual das instalações 

desportivas em Macau, o planeamento das instalações desportivas de grande 

envergadura, por exemplo, do Centro Desportivo Mong-Há, deve ser feito de forma 

mais científica.   

 No Relatório das LAG para o novo ano financeiro, divulgado recentemente pelo 

Chefe do Executivo, refere-se que o Governo vai colocar a leilão os terrenos 

disponíveis. A este respeito, o nosso escritório recebeu muitas opiniões, expressando 

a expectativa de que esses terrenos sejam aproveitados para o desenvolvimento do 

desporto, em prol da sua industrialização. O Governo deve fiscalizar, com rigor, as 
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finalidades dos terrenos leiloados, para que as mesmas não contrariem a intenção 

original da sua venda em hasta pública.   

 A formação de um atleta especializado custa muito dinheiro. A industrialização 

do desporto pode incentivar os atletas de Macau a aumentarem a sua competitividade. 

Uma abordagem "orientada para o mercado" dos eventos desportivos nacionais, 

intercontinentais e, potencialmente, mundiais, ajudará a promover o desenvolvimento 

do desporto em Macau.  

 Na realidade, a rigidez institucional tem limitado o desenvolvimento da indústria 

desportiva de Macau, e nestes últimos anos, têm-se registado conflitos entre atletas e 

instituições desportivas. Veja-se o exemplo do hóquei e do futebol. Devido a 

pensamentos diferentes e a dificuldades de comunicação entre os jogadores e as 

associações representativas dessas duas modalidades desportivas, estas últimas 

recusaram-se a ajudar os jogadores a inscrever-se nas principais competições 

desportivas no exterior. 

   

 Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando que me sejam dadas 

respostas, de uma forma clara, precisa, coerente, completa e em tempo útil, 

sobre o seguinte: 

1. O Governo deve definir planos para apoiar e ajudar os atletas de Macau a 

participarem em eventos no Interior da China, em eventos regionais e ainda em 

eventos de classe mundial, de modo a promover a especialização do sector do 

desporto de Macau. De que planos de curto, médio e longo prazo dispõe o 
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Governo para o efeito?  

2. As regras adoptadas no Centro Desportivo Mong-Há são excessivamente 

rigorosas, e os procedimentos administrativos incomodam tanto os residentes 

que estes desistem de participar no desporto para todos. Tendo em conta que o 

actual método de reserva de instalações desportivas é demasiado complicado, 

o Governo dever proceder às respectivas melhorias, a fim de reduzir os conflitos 

entre os utentes e os agentes responsáveis pela gestão das referidas instalações. 

De que planos dispõe o Governo para o efeito? 

3. Face à actual insuficiência de instalações desportivas e à rigidez institucional, o 

Governo deve tomar medidas para promover a industrialização do desporto. De 

que medidas concretas dispõe?  

 

30 de Dezembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Che Sai Wang 


