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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Situação de formação e reserva de talentos desportivos de Macau 

 

Nos últimos anos, o Governo da RAEM promoveu activamente o 

crescimento das actividades e da indústria desportivas, bem como o 

desenvolvimento do desporto para todos e do desporto de rendimento, criando 

um bom ambiente desportivo em Macau. Com a realização dos 19.os Jogos 

Asiáticos, adiados para Setembro de 2023, e dos 15.os Jogos Nacionais, em 

2025, poder-se-á testemunhar o esforço e o empenho dos atletas de Macau, 

sendo também uma boa oportunidade para mostrar a imagem do desporto de 

Macau e promover o seu desenvolvimento através de eventos desportivos de 

grande envergadura. Contudo, no Relatório das Linhas de Acção Governativa 

para o Ano Financeiro de 2023, refere-se que a organização dos Jogos 

Nacionais se concentra no recrutamento de voluntários, mas faz-se pouca 

referência aos atletas locais que participam nas competições, limitando-se a 

referir na parte final que “[s]erá empenhad[o]… o apoio ao crescimento de 

talentos desportivos, … aperfeiçoando a construção de equipas estagiárias, e 

criando condições para o desenvolvimento dos atletas de elite”. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 67/93/M, existem em Macau quatro 

sistemas desportivos: desporto escolar, desporto associativo, desporto para 

trabalhadores e desporto para deficientes. Entre eles, o associativo, cujas 
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funções são bastante importantes, trata-se de uma plataforma relevante para 

a constituição sistemática de equipas estagiárias, selecção e formação de 

atletas. De acordo com a resposta do Governo a uma interpelação escrita 

apresentada por um Deputado1, “[n]este momento, 57 associações desportivas 

representativas das modalidades e clubes com prerrogativas de associação 

criados em Macau estão reconhecidos pelo Instituto do Desporto”, o número 

total dos talentos desportivos é muito grande, mas a falta de divulgação das 

respectivas informações dificulta o conhecimento do público sobre a actual 

situação da reserva de talentos desportivos de Macau. Actualmente, a página 

electrónica do Instituto do Desporto de Macau ainda não dispõe de uma coluna 

sobre o desporto de rendimento e os atletas, apenas elencando 

individualmente a coluna sobre formação juvenil e entidades desportivas. Os 

dois Projectos, respectivamente, de Apoio Financeiro para Formação de 

Atletas de Elite e de Elite Reformados lançados pelo Governo da RAEM e as 

informações relativas aos atletas de Macau premiados não são expostos numa 

coluna exclusiva, só podendo ser encontrados na revista trimestral Desporto 

de Macau do Instituto do Desporto. 

Por outro lado, o Governo da RAEM tem identificado activamente crianças 

e jovens com a potencialidade desportiva. Em 2003, o Instituto do Desporto 

                                            

1 Remissão à resposta do Instituto do Desporto à interpelação escrita do deputado Lam 

U Tou, de 25 de Fevereiro de 2022, intitulada de Grau de transparência do método de selecção 

dos representantes dos atletas da RAEM, normas de utilização do Centro de Formação e 

Estágio de Atletas, bem como avaliação da atribuição do apoio financeiro às organizações do 

desporto associativo, por Despacho n.º 309/VII/2022.  
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começou a cooperar com as associações desportivas de diferentes 

modalidades, foram criadas escolas juvenis de futebol, ténis, ténis de mesa, 

wushu, karaté, bowling e squash. Segundo notícias, a participação no Dia de 

Sensibilização e Selecção de Talentos foi muito bem acolhida este ano, com 

as vagas esgotadas. É pena que o número de vagas seja limitado e que os 

recursos desportivos sejam também bastante limitados, por exemplo, o 

número de vagas para as turmas do Desporto para Todos organizadas pelo 

Governo é muito reduzido, e, no âmbito do sistema desportivo escolar, nem 

todas as escolas dispõem de instalações e recursos suficientes para a prática 

de desporto, sendo difícil para as crianças contactarem amplamente com 

diferentes modalidades desportivas e descobrirem o seu talento. 

Assim sendo, quanto à formação e reserva de talentos desportivos, 

interpelo sobre o seguinte: 

1. As informações divulgadas pelo Governo sobre os talentos desportivos 

são poucas e encontram-se, na sua maioria, dispersas pela revista 

trimestral Desporto de Macau. O Governo dispõe de dados sobre a 

actual reserva dos mesmos em Macau? Vai incluir o número de 

talentos, tais como, dos actuais atletas, dos membros da selecção, dos 

atletas de elite, dos treinadores, dos árbitros, entre outros? Até ao 

momento, quantos atletas participaram no Projecto de Apoio 

Financeiro para Formação de Atletas de Elite, ou no Projecto de Apoio 

Financeiro para Formação de Atletas de Elite Reformados? Qual é o 

ponto de situação da optimização dos dois projectos? No futuro, como 
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vai ser optimizada a forma de divulgação das informações? Vão ser 

criadas colunas sobre o desporto de rendimento, a reserva de atletas, 

as informações dos prémios e os respectivos projectos de apoio 

financeiro? Vai-se proceder à organização dos respectivos dados para 

a divulgação, com vista a permitir que o público conheça melhor a 

situação de desenvolvimento dos talentos desportivos de Macau? 

2. As Escolas de Desporto Juvenil foram criadas em 2003. Quais foram 

os resultados alcançados em geral desde o início até à presente data? 

Actualmente, quantas crianças e jovens frequentam as mesmas? Qual 

é a situação de admissão de cada Escola de Desporto Juvenil e qual 

é a situação de distribuição das turmas dos níveis básico, intermédio e 

avançado? Quantas crianças e jovens passaram pelos treinos das 

Escolas de Desporto Juvenil, tornando-se atletas profissionais e 

ingressando nas selecções e na lista dos atletas de elite? 

3. De acordo com a pergunta anterior, as vagas são limitadas para 

admissão de alunos das Escolas de Desporto Juvenil, assim sendo, o 

Governo deve dispor de um plano geral para o desenvolvimento do 

ensino de iniciação ao desporto destinado a crianças e jovens, 

nomeadamente, sobre o aproveitamento do sistema desportivo escolar 

e a criação de mais condições para promover a extensão dos recursos 

desportivos, ou envidar reforços para promover a cooperação entre as 

escolas e as associações desportivas de modalidades desportivas 

diferentes, e a introdução de mais modalidades desportivas com 
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potencialidade, podendo até recorrer-se à colaboração em aulas 

experimentais, workshops, competições, etc., para que os instrutores 

especializados possam orientar os alunos na prática desportiva, 

desenvolver as potencialidades das crianças e dos jovens, e descobrir 

mais talentos de qualidade. Vai fazê-lo? 

 

 2 de Dezembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ngan Iek Hang 


