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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre o planeamento do desenvolvimento desportivo e o desenvolvimento da 

indústria desportiva de Macau 

 

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, que atraíram a atenção do 

mundo, foram assinalados por uma série de “estreias na história olímpica”, em termos 

da cidade “olímpica dupla”, do sucesso da organização sob a epidemia, da protecção 

ambiental com baixo teor de carbono e das respectivas instalações desportivas. O que 

ainda é mais notável são os benefícios económicos a longo prazo que os Jogos 

Olímpicos de Inverno de Pequim irão criar para a indústria de desportos na neve do 

nosso País. Isto está intimamente relacionado com o planeamento antecipado do País. 

Ora, já em 2016, o “13.º Plano Quinquenal sobre o Desenvolvimento do Desporto” 

propôs, claramente, aproveitar a oportunidade da organização dos Jogos Olímpicos 

de Inverno de Pequim, em 2022, para promover os desportos de Inverno. Em resposta, 

muitas empresas grandes ofereceram bonificações no consumo de serviços e de 

produtos relacionados com os desportos na neve, o que, juntamente com os efeitos 

de divulgação em destaque das redes sociais, estimulou imensamente o entusiasmo 

do público em participar. Até Outubro de 2021, 346 milhões de residentes do País[1] 

participaram em desportos na neve, o que impulsionou os benefícios económicos[2], 

no âmbito do turismo de gelo e neve, das respectivas instalações e hotéis, bem como 

da indústria dos produtos desportivos de gelo e neve. Isto, juntamente com o sucesso 

dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e a venda quente de mascotes e produtos 
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culturais e criativos dos Jogos Olímpicos de Inverno, mostrou que as perspectivas de 

desenvolvimento dos desportos na neve e da respectiva indústria desportiva na China 

são promissoras. 

Olhando para a situação actual do desenvolvimento desportivo em Macau, de 

facto, o Governo da RAEM tem promovido, activamente, o desenvolvimento do 

desporto para todos e os desportos competitivos, incluindo a organização de desporto 

para todos, a melhoria da “rede de instalações desportivas públicas”, o lançamento do 

Projecto de Apoio Financeiro para Formação de Atletas de Elite e do Plano de 

Avaliação da Condição Física da População de Macau[3] de cinco em cinco anos. No 

entanto, estas medidas são bastante fragmentadas e carecem de planeamento global. 

Além disso, o Governo organiza, anualmente, uma série de grandes eventos e 

competições desportivos para atrair a participação de turistas e residentes, por 

exemplo, a maratona e o Grande Prémio. No entanto, para além do Grande Prémio, 

muitos dos eventos centram-se, meramente, na venda de bilhetes para atrair 

espectadores para assistirem a esses eventos, sem qualquer actividade de 

seguimento planeada, nem a venda de produtos desportivos, culturais e criativos 

relacionados. Como resultado, é difícil criar um efeito catalisador que estimule mais 

turistas e residentes a praticar desporto, e aumente os benefícios económicos da 

indústria desportiva de Macau. Face ao exposto, tomando como referência a 

experiência do País no desenvolvimento dos desportos na neve e da respectiva 

indústria, e na perspectiva de promover o desenvolvimento do desporto e da 

respectiva indústria em Macau, interpelo o Governo sobre o seguinte:  
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1. Refere-se, no Relatório das LAG/22, que o Governo irá efectuar, em 2022, um 

inquérito sobre todas as instalações desportivas em Macau. Contudo, nos 

respectivos relatórios anteriores registaram-se apenas dois indicadores, 

nomeadamente, a área total das instalações desportivas e a área per capita das 

instalações desportivas. Quanto ao grau de participação dos residentes no 

desporto, ao nível de marcação prévia em todas as instalações desportivas, ao 

número dos tipos de desporto e ao nível de satisfação dos residentes, o Governo 

não procedeu a um estudo aprofundado, por isso, raramente são divulgados 

dados sobre essas matérias. Pelo exposto, as autoridades devem considerar 

aditar mais indicadores de avaliação ao inquérito, ou divulgar dados sobre a 

participação dos residentes em actividades desportivas. Vão fazê-lo? Além disso, 

numa perspectiva de alcançar resultados concretos decorrentes de um 

planeamento antecipado, as autoridades devem considerar estudar a elaboração 

do Plano Quinquenal sobre o Desenvolvimento do Desporto, em conjugação 

com o Relatório da Avaliação da Condição Física da População de Macau (que 

até ao momento ainda não foi divulgado) e com o estado das instalações 

desportivas de Macau, com vista a promover o desenvolvimento do desporto 

para todos, dos desportos competitivos e da indústria desportiva de uma forma 

mais abrangente e prospectiva. Vão fazê-lo? 

2. As autoridades devem considerar tomar como referência a experiência do País 

na promoção do desenvolvimento dos desportos na neve e da respectiva 

indústria, em prol da promoção do desenvolvimento dos desportos na neve ou 

dos outros tipos de desporto em Macau, acelerando a integração da indústria do 



 

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

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE-2022-02-18-Ngan Iek Hang (P) SL-MMC   4 

 

desporto com as indústrias emergentes, tais como, a indústria de cuidados gerais 

de saúde e a indústria de ciência e tecnologia, etc., alargando a cadeia da 

economia desportiva ao Interior da China e à arena internacional, desenvolvendo, 

de forma faseada, uma economia desportiva com características de Macau, 

estabelecendo um IP (endereço público na internet) de eventos desportivos, de 

modo a atrair mais empresas, turistas e residentes para participar, e criar um 

novo ponto de crescimento económico para Macau, estimulando, ao mesmo 

tempo, o entusiasmo do desporto para todos. Vão fazê-lo? 

3. A venda quente de mascotes e de produtos culturais e criativos dos Jogos 

Olímpicos de Inverno de Pequim deveu-se à disseminação generalizada em 

plataformas sociais, tais como Weibo e Xiaohongshu, o que demonstrou a forte 

vitalidade da economia de fluxo no Interior da China. Pelo exposto, as 

autoridades devem proceder, activamente, a um planeamento e recorrer às 

redes sociais para promover, amplamente, os eventos desportivos de Macau e 

as respectivas actividades e bonificações, de modo a atrair mais turistas a Macau 

e a impulsionar os benefícios económicos dos eventos desportivos. Como é que 

as autoridades o vão fazer?  

 

18 de Fevereiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ngan Iek Hang 
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Fonte: 

[1] Inquérito estatístico sobre a “promoção de 300 milhões de pessoas para participarem em 

desportos na neve”, efectuado pela Administração Nacional de Estatísticas sob incumbência da 

Administração Geral de Desportos do Estado. 

[2] De acordo com o Relatório de estudo sobre o desenvolvimento da indústria chinesa de gelo e 

neve (2021), de 2015 a 2020 a dimensão total dessa indústria tem crescido, passando de 270 mil 

milhões a 600 mil milhões de yuans.   

[3] Tal plano teve início em 2005.   

 

 

  


