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INTERPELAÇÃO ORAL 

 

Dar atenção ao desenvolvimento da corrida de fundo local 

 

Foram realizadas, com sucesso, 41 edições da Maratona Internacional de Macau, 

desde a sua criação em 1981. Ao longo dos anos, com os esforços do Governo, da 

Associação Geral de Atletismo de Macau e dos patrocinadores, a organização do 

evento tem sido constantemente aperfeiçoada, atraindo a participação de muitos 

entusiastas locais, do País e do exterior. Apesar do impacto da epidemia, as 12 mil 

quotas para a edição deste ano esgotaram-se num curto prazo, o que deixou 

desapontados muitos corredores locais e do exterior, demonstrando a atractividade e 

a potencialidade do evento. Entretanto, muitos entusiastas da “Mini-Maratona” 

esperam que o Governo aperfeiçoe os itinerários e a organização do evento, e 

aumente as quotas, para que o mesmo, seguindo o Grande Prémio de Macau, se 

transforme noutra grande marca de turismo desportivo.  

 

Em Macau, a área desportiva média per capita é de penas 1,34 metros quadrados, 

ficando aquém não só da registada nalguns países desenvolvidos como também do 

padrão apresentado no 14.º Plano Quinquenal de Desenvolvimento do Desporto do 

País, ou seja, 2,2 metros quadrados, destacando-se a insuficiência de espaços 

desportivos locais. Segundo muitos corredores, há falta de instalações para a corrida 

de fundo, e as mais frequentadas, como as da Colina da Guia e do Reservatório, já 

estão saturadas e registam frequentemente situações de embate de pessoas, assim, 

alguns corredores vêem-se obrigados a correr nas ruas, o que constitui certo perigo. 
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Mais, a situação do pavimento de vários circuitos de corrida não é satisfatória e não 

há instalações complementes aperfeiçoadas.  

 

Para formar talentos desportivos locais, são indispensáveis boas condições de 

treino, as respectivas instalações e um mecanismo de selecção aperfeiçoados, e, 

ainda, apoio suficiente à carreira e à reforma de atletas. Em 2014, o Governo lançou 

o Projecto de Apoio Financeiro para Formação de Atletas de Elite e o Projecto de Apoio 

Financeiro para Formação de Atletas de Elite Reformados, mas, segundo alguns 

atletas locais, há ainda insuficiência na formação de atletas locais e no apoio aos 

atletas a tempo inteiro, o que em nada contribui para o desenvolvimento quer dos 

atletas quer do desporto.  

 

A fim de impulsionar o desenvolvimento do desporto local, interpelo sobre o 

seguinte: 

1. Depois do aumento, em 2017, das quotas para a Maratona Internacional de 

Macau, de 10 mil para 12 mil, não houve qualquer aumento até agora. Quanto aos 

itinerários, segundo muitos corredores, o da “Mini-Maratona” é bom, pois passam 

pelas duas pontes, pontos turísticos do património mundial e complexos de lazer; mas, 

no caso da maratona completa, os locais pelos quais passam na parte final não têm 

muitas características. Para melhorar o evento, o Governo deve aumentar as quotas, 

e aperfeiçoar a organização e os itinerários, por exemplo, ponderar incluir nos 

itinerários a Vila da Taipa, mais património do Centro Histórico, a Strip do Cotai e até 

a Zona de Cooperação Aprofundada, para, através do evento, mostrar ao mundo a 

singularidade da fisionomia de Macau, concretizando-se assim o desenvolvimento 
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rumo ao “turismo + desporto”. Vai fazê-lo? 

 

2. Face à falta de espaços desportivos, como instalações para corrida de fundo, 

é possível prolongar o horário de abertura dos campos desportivos? Mais, o Governo 

já concluiu o plano director e vai sucessivamente avançar com os planos de pormenor. 

Muitos corredores esperam que se aditem, no planeamento urbanístico, alguns 

circuitos de corrida mais longos, e se melhorem as instalações complementares, por 

exemplo, bebedouros, casas de banho, cacifos, instalações para chuveiro e vestiários. 

Então, de que planos dispõe o Governo para optimizar os espaços para corrida?  

 

3. De acordo com o 2.º Plano Quinquenal, a indústria do desporto vai ser uma 

indústria-chave. Atendendo a este objectivo de desenvolvimento, de que políticas 

dispõe o Governo para promover os treinos desportivos, o ensino e a investigação 

científica na área desportiva, e a industrialização do desporto? Em relação ao apoio 

ao desenvolvimento dos atletas locais, além dos dois projectos existentes, de que 

políticas ou projectos dispõe o Governo para aumentar as regalias e o espaço de 

desenvolvimento dos mesmos?  

 

7 de Dezembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 
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