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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Exortar a aceleração do planeamento dos terrenos para fins desportivos 

 

O desporto pode contribuir para melhorar a saúde e as condições físicas dos 

residentes e, ainda, para enriquecer a sua vida de lazer. No 14.º Plano Quinquenal 

sobre o Desenvolvimento do Desporto, divulgado oficialmente pela Administração 

Geral do Desporto do País nos últimos meses, refere-se que é necessário reforçar os 

serviços públicos desportivos, implementar a estratégia nacional de desporto para 

toda a população, e construir um sistema de prestação de serviços públicos de alta 

qualidade destinados ao desporto para toda a população, por forma a satisfazer as 

necessidades crescentes do povo quanto a uma vida melhor, o que demonstra a 

importância atribuída pelo País ao desenvolvimento do desporto. Em Macau, devido 

à escassez dos recursos de terrenos e ao aumento constante da população, a oferta 

de estabelecimentos e instalações desportivos não tem conseguido acompanhar a 

procura, logo os trabalhos de promoção do desporto são afectados. Nos últimos anos, 

o Governo colaborou proactivamente com as escolas e associações, para incluir as 

instalações destas na rede de instalações desportivas públicas, com vista a 

disponibilizar aos residentes, na medida do possível, mais instalações desportivas 

localizadas em diversas zonas. Contudo, as referidas instalações não se destinam 

exclusivamente a fins desportivos, assim, é necessário ter em conta também as suas 

finalidades originais, logo é difícil satisfazer as necessidades dos residentes quanto à 

utilização das instalações em períodos de tempo diferentes e aos diversos tipos de 
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desporto.  

Segundo um relatório de inquérito sobre as instalações desportivas de Macau, 

divulgado por uma associação no passado mês de Setembro, 54 por cento dos jovens 

entrevistados entendem que a política desportiva que merece urgentemente melhorias 

se prende com o aumento do número de campos desportivos; e quer os participantes 

no desporto para todos, quer os participantes no desporto de competição têm 

necessidades quanto aos campos desportivos, resultando assim numa situação de 

concorrência. É de notar que, nos últimos anos, o Governo tem recuperado terrenos 

desocupados localizados em diversas zonas, entre eles, alguns foram reservados 

para a construção de habitação pública ou instalações dos serviços públicos, e os 

restantes não foram planeados para fins desportivos, deixando assim as 

necessidades dos residentes quanto ao espaço desportivo insatisfeitas. 

Recentemente, a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura afirmou, na 

Assembleia Legislativa, que, atendendo à elevada densidade demográfica, os 

estabelecimentos desportivos eram, de facto e em termos de área per capita, 

insuficientes, e espera que possa haver mais estabelecimentos desportivos para os 

residentes. Assim sendo, a fim de promover melhor a participação proactiva da 

sociedade no desporto, os serviços públicos devem proceder bem aos trabalhos de 

coordenação e planeamento, de modo a aumentar o número e a qualidade das 

instalações desportivas. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Nos últimos anos, o Governo tem recuperado proactivamente terrenos 

desocupados localizados em diversas zonas, assim, para satisfazer as necessidades 
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da sociedade quanto ao espaço desportivo, o Instituto de Desporto e os Serviços de 

Obras Públicas devem, através de coordenação e comunicação, encontrar em 

diversas zonas terrenos adequados para serem destinados, provisoriamente, a fins 

desportivos. Como é que vão fazer isso? Vão ser definidas metas para aumentar a 

área desportiva per capita? 

2. Recentemente, o Governo afirmou que, na próxima fase, ia desenvolver as 

instalações desportivas na Zona A dos novos aterros. Quais são os respectivos 

planeamento e calendarização? No planeamento, o Governo vai pensar em construir 

parques desportivos e campos desportivos cobertos? 

3. No 2.º Plano Quinquenal de Macau, a indústria desportiva foi incluída nas 

indústrias emergentes que devem ser prioritariamente desenvolvidas. Assim, que 

ideias tem o Governo sobre o futuro desenvolvimento desta indústria? 

 

10 de Dezembro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


