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INTERPELAÇÃO ORAL

Elevar a área per capita dos campos desportivos em Macau

Guangdong, Hong Kong e Macau vão organizar, em conjunto, a próxima edição
dos 15.os Jogos Nacionais 2025, e recentemente, o Chefe do Executivo afirmou que o
Governo vai cooperar estreitamente com Guangdong e Hong Kong e cumprir
rigorosamente os requisitos de organização dos jogos de forma “simplificada, segura
e fantástica”. Para dar resposta às exigências do Governo Central, Guangdong, Hong
Kong e Macau não vão construir novas instalações desportivas, em Macau, muitas
destas instalações já foram construídas há muitos anos e não conseguem satisfazer
as exigências dos grandes eventos desportivos, então, o Governo deve aproveitar a
oportunidade para as renovar adequadamente e promover o desenvolvimento do
desporto de Macau.
Para além da renovação das instalações desportivas, temos ainda o problema
da sua insuficiência. Em 2017, o Instituto do Desporto incumbiu a Universidade de
Macau de um estudo, para ficar a conhecer a situação actual e definir, ao mesmo
tempo, os objectivos e rumo de desenvolvimento da construção de instalações
desportivas. De acordo com o estudo, entre 2011 e 2017, a área total das instalações
desportivas registou um aumento de 92 714,39 metros quadrados, ou seja, uma taxa
de crescimento de 11,87%, e a população de Macau registou um aumento de 93 434
pessoas, isto é, uma taxa de crescimento de 16,76%, ora, como a taxa de
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crescimento da população foi superior à da área total das instalações desportivas, a
respectiva área per capita diminuiu 0,06 m2. Prevê-se a realização desse estudo de 5
em 5 anos, por isso, o novo estudo tem lugar este ano. Na altura, o estudo
apresentou várias sugestões para melhoria das instalações desportivas, e nos
últimos anos o seu número tem aumentado, mas de forma limitada, por isso, a
população questiona o emprenho do Governo nos trabalhos respectivos. Em
Dezembro do ano passado, a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao
Ieong U, afirmou na Assembleia Legislativa o seguinte: “a densidade populacional de
Macau é relativamente alta, e por isso, a área per capita de instalações desportivas
não é suficiente, esperando-se que no futuro possa haver mais instalações
desportivas para os residentes”.
Se o Governo já sabe, há muito tempo, qual é o problema, por que razão não o
resolve? Essencialmente, devido à falta de coordenação interdepartamental e de
acompanhamento activo por parte dos serviços competentes. Por exemplo, nos
últimos dois anos, a sociedade tem prestado atenção à utilização do antigo terreno do
canídromo. Já se sabe que o terreno tem finalidade desportiva, no entanto, os
trabalhos de planeamento e construção estão a arrastar-se, nomeadamente, os
trabalhos de planeamento dos terrenos por parte das obras públicas, o planeamento
e concepção das instalações desportivas por parte do Instituto do Desporto e o
planeamento, concepção, e estudo por parte do IAM em relação aos parques
desportivos destinados aos cidadãos. Os trabalhos interdepartamentais e nas
diversas secretarias demoram muito tempo e há falta de coordenação, o que impede
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que o campo desportivo de grande dimensão em causa não seja devidamente
aproveitado, o que aliás também é frequente com outros recintos desportivos, que
registam atrasos nos trabalhos de planeamento, construção e utilização das
instalações. Temos planos para a construção de várias instalações desportivas na
zona A dos novos aterros, por isso, as autoridades devem encarar os problemas e
evitar que se repitam.

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. Quanto ao “Inquérito sobre as Instalações Desportivas de Macau 2017”, o Instituto
do Desporto já apresentou um estudo científico e propostas aos serviços
competentes do planeamento urbanístico para serem estudadas e ponderadas, com
vista a disponibilizar mais espaços desportivos no futuro. O referido inquérito
apresentou várias sugestões para melhorar as actuais instalações. Esse trabalho foi
feito? Chegou-se a alguma conclusão sobre o trabalho dos últimos anos? O Governo
consegue aumentar a área per capita dos campos desportivos de Macau?

2. O Instituto do Desporto, o IAM e os Serviços de Educação e de Desenvolvimento
da Juventude gerem diversas instalações desportivas, no entanto, há falta de
coordenação entre estes serviços públicos, o que dificulta a utilização das instalações
pelos cidadãos e impede o aproveitamento dos recursos. Com vista a aumentar a
conveniência para os residentes, o Governo vai reforçar os trabalhos de coordenação
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interserviços? Como é que os serviços interdepartamentais e as diversas secretarias
vão coordenar, planear e construir mais instalações desportivas?

3. O Governo já concluiu o “Plano Director da Região Administrativa Especial de
Macau (2020-2040)” e este já entrou em vigor. O Governo deve, de acordo com este
Plano, definir uma calendarização, com vista a acelerar os trabalhos de planeamento,
construção e renovação das instalações desportivas, nomeadamente, no antigo
terreno do canídromo e na zona A dos novos aterros, para os cidadãos poderem
utilizá-los quanto antes. Vai fazê-lo?

14 de Fevereiro de 2022

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,
Lam Lon Wai
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