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INTERPELAÇÃO ORAL  

Promover o desenvolvimento do “Desporto + Turismo” com o incentivo dos 

Jogos Nacionais 

 

Os Jogos Nacionais são o evento polidesportivo de mais alto nível e em maior 

escala do País, e são também um grande evento polidesportivo nacional organizado 

conjuntamente por Guangdong, Hong Kong e Macau, com significado importante para 

o desenvolvimento da sociedade, da economia e do desporto de Macau; além disso, 

podem contribuir para promover o desenvolvimento do desporto de competição e da 

indústria desportiva de Macau e para o desenvolvimento integrado do “Desporto + 

Turismo”. 

Teve recentemente lugar a primeira reunião da Comissão Organizadora da Zona 

de Macau dos Jogos Nacionais (Comissão Organizadora), e segundo esta, a 

participação nos 15.os Jogos Nacionais vai enriquecer os grandes eventos desportivos 

de Macau, contribuindo para o desenvolvimento do sector desportivo local. Mais, 

através da plataforma de cooperação interdepartamental criada pela Comissão 

Organizadora, vai incentivar-se o desenvolvimento sinérgico do turismo, cultura e 

criatividade, hotelaria, restauração, e transportes, entre outros, e criar uma imagem 

de cidade metropolitana de eventos desportivos e de turismo, e elevar ao máximo e 

completamente o valor dos Jogos Nacionais. 

Assim, interpelo sobre o seguinte: 

1. Quais são as ideias do Governo sobre a promoção do desenvolvimento do 

desporto e da indústria desportiva local através dos Jogos Nacionais? Os participantes 

nos Jogos Nacionais, na sua maioria, são atletas e equipas de elite, com muita 

experiência no desporto de competição e no desenvolvimento da indústria desportiva, 

portanto, o Governo deve pensar em tomar a iniciativa de ajudar as grandes 

associações desportivas de Macau, para estas poderem estabelecer intercâmbios 

com as equipas participantes e estabelecer relações de cooperação estratégica, 
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promovendo a elevação e o desenvolvimento do desporto de competição em Macau. 

O Governo vai fazer isto? 

2. Os 15.os Jogos Nacionais vão ter lugar em 2025, então, de que planos e ideias 

dispõe o Governo para, através destes Jogos, promover o desenvolvimento do turismo 

e das indústrias culturais e criativas de Macau? Como é que se vai integrar o turismo 

e os elementos culturais e criativos locais com os Jogos Nacionais, a fim de atrair e 

orientar os participantes e o público a divertir-se, visitar e consumir em Macau? A 

plataforma cooperativa interdepartamental já foi criada, então, o Governo deve tomar 

a iniciativa de apoiar os sectores do desporto e turismo na criação de um mecanismo 

de comunicação regular, para ambos poderem participar em tudo, desde a fase da 

preparação até à organização das competições, e planear, quanto antes, os trabalhos 

preparatórios e os projectos de cooperação. O Governo vai fazê-lo? 

3. Os 15.os Jogos Nacionais vão ser organizados em conjunto por Guangdong, 

Hong Kong e Macau. Nessa altura, como é que os elementos turísticos das três 

regiões se vão articular com as competições, a fim de alcançar o efeito adicional de 

“Desporto + Turismo”, ou seja “uma viagem com vários destinos”? 
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