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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Construção de instalações desportivas e desenvolvimento da indústria 

desportiva 

 

Nos últimos anos, os residentes encontram-se cada vez mais consciencializados 

sobre a prática desportiva, sendo cada vez maior a procura de espaços e de 

instalações desportivas. O Governo tem criado, de forma contínua, mais espaços 

desportivos para a população, por exemplo, através da construção de novas 

instalações desportivas e da remodelação das existentes, da colaboração com as 

escolas e associações, convidando-as para integrarem a “Rede de Instalações 

Desportivas Públicas”, disponibilizando instalações desportivas ao público, no entanto, 

ainda não foi possível satisfazer as necessidades da sociedade. 

O Segundo Plano Quinquenal refere que o Governo atribui grande importância 

ao desenvolvimento do desporto, através do desenvolvimento das competições 

desportivas e do desporto para todos, e promove a participação dos residentes nas 

actividades desportivas, a fim de a aptidão física ser elevada. Para satisfazer a procura 

crescente de espaços desportivos, o Governo reservou uma parte da Zona A dos 

Novos Aterros para a construção de instalações desportivas e pretende ainda 

transformar o Canídromo num parque desportivo da Zona Norte. Porém, ainda não 

existe uma calendarização para o referido planeamento, o que dificulta a resposta às 

necessidades actuais da sociedade.  

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 
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1. No início de Abril do corrente ano, a Secretária para os Assuntos Sociais e 

Cultura, Ao Ieong U, em resposta a uma interpelação oral apresentada por um 

deputado, afirmou que tinha mantido uma boa comunicação com os serviços 

competentes das obras públicas e o Instituto para os Assuntos Municipais 

sobre a reconstrução do Canídromo, e que já tinha entregado o plano e 

preparado o caderno de encargos. Qual é o ponto de situação da reconstrução 

do Canídromo? Quando é que se prevê o início dos respectivos trabalhos?  

2. Perante a disputa de recursos desportivos na sociedade, como é que o 

Governo vai equilibrar a procura entre as competições desportivas e o 

desporto para todos? No Segundo Plano Quinquenal, refere-se o 

aproveitamento dos recursos da Ilha de Hengqin, por exemplo, as instalações 

desportivas e o espaço, para concretizar a complementaridade das vantagens 

e apoiar as associações desportivas na organização de treinos em Hengqin. 

Qual é o ponto de situação desta ideia? Quando é que se prevê a sua 

conclusão e a sua divulgação ao público? 

 

21 de Outubro de 2022 

  

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Chan U 


