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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Preparação para os Jogos Nacionais e desenvolvimento desportivo 

e turístico 

A delegação de atletas olímpicos nacionais de elite dos Jogos Olímpicos 

visitou Macau de 19 a 21 de Dezembro, tendo entrado na comunidade para se 

encontrar, através de intercâmbio, com os cidadãos, o que trouxe alegria e 

estímulos aos mesmos, e elevou o seu reconhecimento e o seu sentimento de 

pertença ao País. A referida actividade de visita a Macau reflecte o carinho do 

Governo Central por Macau e o apoio dado pela Administração Geral do 

Desporto da China ao desenvolvimento desportivo de Macau. 

Nos últimos anos, o Governo tem vindo a promover o desenvolvimento do 

desporto, tendo obtido bons resultados no âmbito do desporto de competição. 

Aliás, o nível dos serviços públicos desportivos tem vindo a aumentar, e o 

Governo espera aproveitar esta vantagem para promover o turismo desportivo, 

bem como o desenvolvimento interactivo e conjunto entre o sector do turismo 

e os grandes eventos desportivos. Em 2025, Guangdong, Hong Kong e Macau 

vão co-organizar os 15.º Jogos Nacionais, sendo a primeira vez que Macau 

participa na organização dos Jogos Nacionais e a primeira vez que a Grande 

Baía Guangdong-Hong Kong-Macau organiza, de forma indissociável, um 

grande evento desportivo. No passado, Macau organizou, com sucesso, 

alguns grandes eventos desportivos, tais como os Jogos da Ásia Oriental, os 

Jogos da Lusofonia e os Jogos Asiáticos em Recinto Coberto, bem como 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE-2021-12-22-Ho Ion Sang (P) NC-MMC  2 

muitas competições desportivas de marcas internacionais e locais. Com estes 

factores, com os ricos recursos turísticos e culturais de Macau, e com as 

instalações hoteleiras e resorts de grande envergadura que permitem o 

alojamento dos atletas e turistas de todo o mundo, acredita-se que Macau tem 

condições, capacidade e espaço suficientes para a realização de competições. 

Ainda faltam alguns anos para a realização dos Jogos Nacionais de 2025, 

e espera-se que o Governo da RAEM aproveite esta oportunidade para 

melhorar as instalações desportivas e as instalações comunitárias, e utilize 

adequadamente os recursos, por forma a tentar organizar mais modalidades 

de competições em Macau, e a promover ainda mais o desenvolvimento 

desportivo e económico local e a cooperação na Grande Baía. 

Sendo assim, interpelo sobre o seguinte: 

1. Em relação aos Jogos Nacionais, o Governo da RAEM afirmou que Macau 

ia requerer realizar, dentro da sua capacidade, algumas actividades 

desportivas de que os residentes de Macau gostassem e que já estava a 

proceder a estudos internos, a fim de, oportunamente, entrar em 

comunicação com a província de Guangdong e com Hong Kong, para a 

realização das referidas actividades. Quando é que o Governo vai iniciar a 

negociação pormenorizada com as autoridades de Guangdong e de Hong 

Kong sobre as matérias dos Jogos Nacionais, incluindo o papel e a divisão 

de trabalho entre as partes, a previsão das despesas totais e os encargos 

financeiros suportados entre as partes? 

2. O Governo da RAEM referiu que o Governo Central exigiu às três partes, 

Guangdong, Hong Kong e Macau, que aproveitassem as instalações 
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existentes para uma boa realização dos Jogos Nacionais, em vez de 

construir novas instalações para o evento. Quais são as instalações 

desportivas existentes que o Governo pretende utilizar? Quais são as 

instalações desportivas de hardware que precisam de ser optimizadas e 

actualizadas, com vista a satisfazer as necessidades decorrentes dos 

futuros Jogos Nacionais? 

3. Em Agosto deste ano, o Conselho de Estado divulgou o “Plano de desporto 

para toda a população (2021-2025)”, com o objectivo de, em 2025, através 

da prática de exercício físico para toda a população, promover o sector de 

desporto nacional para um nível de 5 biliões de renminbi. Assim, pode-se 

prever que, nos próximos anos, o desenvolvimento do desporto para toda 

a população será cada vez mais próspero no Interior da China. Neste 

sentido, como é que o Governo vai estabelecer coordenação com o “Plano 

de desporto para toda a população” do País e aproveitar a oportunidade 

dos Jogos Nacionais, reforçando a integração regional no âmbito do 

desporto para toda a população e promovendo o desenvolvimento da 

indústria de “turismo + desporto”? 

 

   22 de Dezembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang 


