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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Inspecção periódica e manutenção das instalações desportivas públicas 

ao ar livre 

 

O circuito de manutenção da Colina da Guia fica situado no Parque Municipal da 

Colina da Guia e tem uma volta de 1700 metros de comprimento, sinalizada a cada 

100 metros. Este circuito é um dos locais preferidos dos cidadãos para a prática 

desportiva diária, especialmente nas horas de exercícios matinais e de corrida 

nocturna, por ser conveniente em termos de acessibilidade, estar coberto por muitas 

plantas, e ter ar puro e um ambiente natural excelente.  

Segundo alguns cidadãos, a iluminação do circuito de manutenção da Colina da 

Guia é muita fraca à noite, o que prejudica a visão e a observação das pessoas que 

praticam desporto nessa altura. O circuito é construído à volta da colina, por isso, ao 

seu redor, é necessário instalar barreiras metálicas ou vedações para garantir a 

segurança dos cidadãos, de modo a reduzir, dentro do possível, os acidentes de 

segurança resultantes de quedas de cima da colina. Neste momento, ao redor do 

circuito, estão apenas colocados alguns pedregulhos como alerta, para salvaguardar 

a segurança dos cidadãos. 

O nosso gabinete apresentou, recentemente, Intervenções Antes da Ordem do 

Dia sobre as condições e o ambiente desactualizados dos campos de futebol. As 

obras de manutenção do relvado do Estádio do Centro Desportivo Olímpico, das 

instalações de apoio, do Centro Desportivo Lin Fong e do Campo dos Operários da 

Associação Geral dos Operários de Macau são apenas obras de reparação pontual, 

o que afecta a segurança dos jogadores e atletas. Em 2021, realizaram-se obras de 
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reparação das redes de protecção e do relvado do Centro Desportivo Tamagnini 

Barbosa, mas as bancadas continuam cheias de fissuras. 

As instalações desportivas ao ar livre, por se encontrarem expostas ao sol e à 

chuva, deterioram-se e envelhecem mais rapidamente do que as instalações 

desportivas interiores, por isso, os cidadãos, antes de as utilizarem, devem verificar 

cuidadosamente as suas condições, para garantir a própria segurança na utilização 

destas. 

Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando que me sejam dadas 

respostas, de forma clara, precisa, coerente, completa e em tempo útil, sobre o 

seguinte: 

1. Relativamente à falta de iluminação, de barreiras metálicas e de vedações no 

circuito de manutenção da Colina da Guia, o Governo deve instalar, quanto antes, 

os respectivos equipamentos, com vista a salvaguardar a segurança dos 

cidadãos na prática de desporto. Vai fazê-lo? 

2. As instalações desportivas ao ar livre deterioram-se e envelhecem mais 

rapidamente do que as instalações desportivas interiores, devido à sua exposição 

ao sol e à chuva, para tal, o Governo deve proceder à inspecção e manutenção 

periódica das instalações desportivas ao ar livre, a fim de tranquilizar os cidadãos 

quanto ao uso dessas instalações para a prática desportiva. O Governo dispõe 

de algum regime para o efeito? 

09 de Dezembro de 2022 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Che Sai Wang 


