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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Integrar vantagens para desenvolver e fortalecer o turismo desportivo   

 

Macau é uma microeconomia e, para se transformar num verdadeiro “Centro 

Mundial de Turismo e Lazer”, é necessário haver um processo de desenvolvimento, 

que depende de vários elementos, nomeadamente, da expansão dos diversos 

elementos turísticos, a fim de consolidar o desenvolvimento económico.    

Nos últimos anos, as actividades desportivas de Macau têm sido cada vez mais 

bem acolhidas pelos residentes e turistas. O Governo atribui grande importância à 

promoção do desenvolvimento do turismo através do desporto, tendo referido 

claramente no Relatório das Linhas de Acção Governativa para o Ano Financeiro de 

2022 o rumo de desenvolvimento do turismo + desporto, sendo o desporto 

considerado como um suporte importante para a promoção do turismo. Além disso, o 

“Outline for Building a Leading Sports Nation”, as “Linhas Gerais do Planeamento 

para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau” e o “Plano 

de Desenvolvimento Cultural e Turístico da Grande Baía Guangdong-Hong 

Kong-Macau”, divulgados pelo País, também aumentaram o apoio ao 

desenvolvimento desportivo e turístico de Macau, contribuindo para o 

desenvolvimento e fortalecimento do turismo desportivo de Macau.  

Macau tem, de facto, alguma experiência e base para desenvolver o turismo 

desportivo. No que diz respeito à organização de eventos desportivos de grande 
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envergadura, Macau possui instalações desportivas e de treino ao nível internacional, 

organizando eventos internacionais muito apreciados pelos entusiastas do desporto 

de todo o mundo, como o Grande Prémio de Macau, conhecido mundialmente, bem 

como o Campeonato Mundial de Voleibol Feminino, o Open de Golfe de Macau, a 

Maratona Internacional de Macau e as Regatas Internacionais de Barcos-Dragão de 

Macau. Além disso, Macau também organizou os Jogos da Ásia Oriental, os Jogos da 

Lusofonia, os Jogos Asiáticos em Recinto Coberto, o Campeonato Mundial de Ténis 

de Mesa da Federação Internacional de Ténis (WTT) e a Superliga Nacional de 

Basquetebol 3×3 Masculino, e estas competições de grande envergadura suscitaram 

a atenção da população de Macau, dos turistas e dos cidadãos de todo o mundo, 

atraindo muitos atletas e fãs para assistirem às provas em Macau. Ora isto contribuiu, 

de certa forma, para alargar a fonte de turistas e incentivar a sua visita e permanência 

em Macau, e ainda para a recuperação da indústria turística durante a epidemia. 

Estes eventos contribuem para o desenvolvimento do “turismo + desporto” e para a 

elevação da capacidade de Macau na organização de competições internacionais, 

elevando o seu prestígio a nível internacional e promovendo o desenvolvimento 

turístico. 

Ao longo dos anos, o sector do desporto de Macau tem vindo a progredir e, com 

o amadurecimento do sector do turismo de Macau, têm-se acumulado alguns 

recursos nucleares para o desenvolvimento do turismo desportivo. A integração 

profunda entre o turismo e o desporto trará maiores benefícios económicos e sociais 

para o desenvolvimento do desporto e do turismo. Com vista ao desenvolvimento e 

fortalecimento do turismo desportivo, interpelo sobre o seguinte:                               
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Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. O “Turismo + Desporto” pode atrair mais turistas e trazer benefícios 

consideráveis a uma cidade. A inclusão de elementos desportivos 

experimentais nos produtos turísticos pode promover ainda mais a integração 

entre o turismo e o desporto. Macau tem potencialidades para desenvolver o 

turismo desportivo, mas é necessário proceder a um planeamento científico, 

por exemplo, definir objectivos de desenvolvimento a curto, médio e longo 

prazos, seleccionar modalidades desportivas prioritárias, construir 

instalações complementares, formar talentos na área do turismo desportivo, 

etc., com vista à obtenção de resultados frutíferos com a integração eficaz 

das vantagens do turismo e do desporto. Assim sendo, de que ideias ou 

planos dispõe o Governo para o efeito? 

2. Os serviços competentes de Macau podem tomar como referência os Jogos 

Olímpicos de Inverno em Pequim e assim preparar-se bem para os Jogos 

Nacionais que terão lugar em breve, formando os trabalhadores e 

melhorando as instalações e o equipamento de competição. Aprendendo com 

os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, de que planos dispõe o Governo 

para participar na organização dos Jogos Nacionais? 

3. Os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim deste ano têm muitos aspectos 

que podem servir de referência para Macau, especialmente na área da 

ciência e tecnologia. O Governo definiu a tecnologia inovadora como o 

objectivo de desenvolvimento das indústrias de Macau no futuro, pelo que 

pode, através da tecnologia apresentada nos Jogos Olímpicos de Inverno em 
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Pequim e nos Jogos Nacionais posteriores, aprofundar os conhecimentos da 

população sobre o desenvolvimento da ciência e tecnologia inovadoras do 

País e de Macau, e aproveitar mais a “tecnologia de Macau” nos Jogos 

Nacionais, para mostrar ao exterior a capacidade tecnológica de Macau. Que 

ideia tem o Governo quanto à aplicação da “tecnologia de Macau” nos futuros 

eventos desportivos?      

  

18 de Fevereiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 

 


