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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Aliviar a pressão na utilização das instalações desportivas 

De acordo com a imprensa, tem havido queixas da sociedade sobre as 

dificuldades na marcação de instalações desportivas, e ainda sobre a respectiva 

organização e gestão, que deixam algo a desejar. No Centro Desportivo Mong-Há, 

por exemplo, as formalidades de entrada e saída são complexas, pois é preciso 

passar por vários controlos, e a utilização só é possível com a presença do próprio 

locatário. Mais, apesar de haver alguma distância entre os três campos de 

basquetebol adjacentes, estes não estão cercados por redes, o que pode originar 

acidentes. Além disso, a marcação da piscina do Centro Desportivo do Colégio D. 

Bosco não é prática, pode ser feita com dois dias de antecedência ou à chegada, 

mas no primeiro caso, as horas disponíveis para escolha são poucas, e no segundo, 

é difícil conseguir vaga. Isto dificulta a organização do tempo para a prática de 

desporto dos residentes, e também afecta o planeamento e a organização das 

instalações. Assim, espera-se que o Governo analise e resolva, quanto antes, estes 

problemas. 

De facto, as instalações desportivas são poucas, e não conseguem responder às 

necessidades crescentes da população quanto à prática de desporto, e na sociedade, 

têm-se ouvido muitas opiniões e solicitações, exigindo a melhoria da situação. Em 

resposta, o Governo tem efectuado alguns trabalhos, nomeadamente a construção 

de instalações, a coordenação com escolas e associações civis para abrirem 

algumas das suas instalações ao público, e a optimização da gestão e serviços, no 
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sentido de garantir uma melhor experiência aos utilizadores. Porém, face ao aumento 

das necessidades dos residentes, à lentidão da construção de instalações, e à 

existência de margem para a melhoria dos serviços, é difícil aliviar, de forma 

significativa, a pressão na utilização das referidas instalações. Face à aproximação 

dos Jogos Nacionais de 2025, e aos objectivos e exigências definidas no Segundo 

Plano Quinquenal quanto à promoção do turismo através do desporto, as instalações 

desportivas vão assumir uma missão mais ambiciosa e enfrentar maior pressão. Por 

isso, o Governo tem de resolver bem os problemas, e acelerar a concepção e a 

concretização dum plano de longo prazo sobre a construção de instalações, no 

sentido de resolver, a partir da fonte, a referida pressão das instalações, e responder 

às necessidades do desenvolvimento da economia e da cidade. 

Assim, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Quanto aos referidos problemas sobre as marcações no Centro Desportivo 

Mong-Há e na piscina do Colégio D. Bosco, o Governo chegou a justificar que as 

regras e a organização tinham sido definidas para dar resposta ao combate à 

Covid-19, e evitar a transmissão de marcações sem autorização e a revenda de 

bilhetes. Porém, tudo isto já mudou, e quanto à situação epidémica, está melhor e 

mais estável, e o Governo já flexibilizou o limite do número de pessoas em certos 

espaços públicos. Assim, o Governo já pode e deve avaliar oportunamente a gestão e 

os serviços em causa, no sentido de introduzir melhorias. Como é que vai realizar 

essa avaliação e resolver eventuais problemas? 

2. Devido à conjugação de vários factores, a falta de instalações está mais 

acentuada, e tem de ser resolvida com maiores esforços e urgência. É verdade que, 
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ao longo dos anos, o Governo tem procurado ampliar o espaço desportivo, mas o seu 

papel tem sido passivo e pouco proactivo, logo, os resultados são limitados. A 

sociedade espera que o Governo defina, proactivamente, um plano global para a 

construção de instalações desportivas, por forma a melhorar significativamente a 

situação. Já foi publicado o “Plano Director de Região Administrativa Especial de 

Macau (2020-2040)”, e o Governo afirmou que, em 2017, tinha realizado um estudo 

sobre as instalações desportivas existentes, e que este ano ia realizar mais um 

estudo, no sentido de criar condições básicas para apressar a definição do plano de 

longo prazo para a construção de instalações desportivas. Assim, atendendo à 

referida situação e às necessidades do desenvolvimento, o Governo vai acelerar a 

definição do referido plano? 

1 de Junho de 2022 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 


