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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Desenvolvimento das indústrias “Turismo + Desporto” e “Cultura + Desporto” 

 

Macau tem investido muitos recursos no desporto e no turismo desportivo, e tem 

organizado, com sucesso, vários grandes eventos desportivos, por exemplo, o Grande 

Prémio de Macau e a Maratona Internacional de Macau, que têm lugar todos os anos, 

já se tornaram eventos de marca da cidade.  

Nos últimos anos, o Governo tem promovido, activamente, a integração 

intersectorial do "Desporto+", e no segundo plano quinquenal de Macau, as indústrias 

culturais e desportivas acabaram por ser as indústrias foco de desenvolvimento, o que 

justifica que o Governo dê grande importância ao desenvolvimento do "turismo + 

desporto", para tornar o desporto como um importante ponto de apoio para 

impulsionar o desenvolvimento do sector do turismo. Propõe-se também no Quadro 

da Política de Desenvolvimento das Indústrias Culturais (2020-2024) o modelo de 

desenvolvimento integrado das indústrias “cultura + desporto”, o que demonstra que 

há muito espaço para a inovação e a integração entre a cultura, o desporto e o turismo. 

Macau, enquanto cidade turística, tem uma certa base para o desenvolvimento do 

“turismo + desporto” e os resultados são bons, mas o desenvolvimento das indústrias 

culturais e desportivas ainda se encontra numa fase preliminar e está em processo de 

exploração. Perante a co-organização dos 15.º Jogos Nacionais com Guangzhou e 

Hong Kong em 2025, Hengqin e Macau estão a empregar esforços para concretização 

do desenvolvimento conjunto, no âmbito das indústrias cultural, desportiva e turística, 

e estou em crer que se vão deparar com grandes oportunidades de desenvolvimento 
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no futuro. 

 Interpelo, então, o Governo, sobre o seguinte: 

1. O Governo deseja recorrer à Lei do jogo recentemente revista e ao recente 

concurso público para a concessão das licenças do jogo para incentivar as 

concessionárias a investirem em mais projectos não relacionados com o jogo. 

Quanto ao desenvolvimento da indústria “turismo + desporto”, as autoridades 

devem incentivar as concessionárias a organizarem mais eventos e actividades 

desportivas, para que Macau se vire, em particular e ainda mais, para a 

internacionalização, em prol da atracção de mais visitantes internacionais para 

esta cidade. Como é que vai fazer isto? Em Maio de 2021, as autoridades 

lançaram, com base no “Plano de Apoio ao Turismo”, um novo programa de 

“turismo desportivo”, com o desejo de atrair mais organizações estrangeiras para 

virem até Macau para a participação e a organização de eventos desportivos, ou 

visitantes estrangeiros para participarem e assistirem a eventos desportivos ou 

para visitarem Macau. Quais foram os resultados alcançados? Com o 

lançamento do referido programa, mais empresas ou associações locais, 

incluindo as PME, devem ser encorajadas e apoiadas na organização de 

actividades turísticas e desportivas diversificadas, de modo a criar um ambiente 

favorável à organização de grandes eventos por parte das concessionárias e à 

organização de eventos de dimensão reduzida por parte de outras associações 

ou empresas. O referido programa produziu este efeito? 

2. O Governo tem prestado muito apoio ao desenvolvimento das indústrias culturais 

e desportivas, porém, há ainda margem para melhoria na promoção da 

integração destas duas indústrias. As autoridades devem introduzir mais 

políticas de apoio ao desenvolvimento das indústrias culturais e desportivas e à 

expansão gradual da cadeia da indústria do desporto. Vão fazê-lo? O Governo 



 

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

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE-2022-11-24-Ho Ion Sang (P) SL-APN   3 

 

vai dar prioridade à aquisição de marcas desportivas de Macau? O Governo deve 

promover ainda mais a adesão às actividades culturais e aos produtos com 

características culturais locais existentes nos eventos e actividades desportivas, 

de modo a gerar um valor acrescentado cultural no desporto e criar uma marca 

desportiva, produtos desportivos e um sistema das indústrias culturais e 

desportivas assinalado pela cultura e características de Macau. Como é que vai 

fazer isto? 

3. Com a implementação aprofundada da estratégia nacional do desporto para 

todos e da estratégia da China Saudável nos últimos anos, verifica-se uma boa 

tendência de desenvolvimento das indústrias culturais e desportivas na Grande 

Baía, e a dimensão do seu valor de produção tende a subir. Pelo exposto, as 

autoridades devem reforçar a cooperação entre Macau e as outras cidades da 

Grande Baía nas áreas da cultura e do desporto, de modo a criar, no âmbito das 

indústrias culturais e desportivas, uma plataforma regional de intercâmbio e de 

complementaridade de recursos. Como é que vão fazer isto? 

 

24 de Novembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang 

 

   


