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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Prestar atenção às actividades desportivas dos portadores de deficiência e 

dos estudantes com necessidades educativas especiais 

 

Com os esforços envidados ao longo dos anos, o Governo da RAEM tem 

alcançado progressos satisfatórios no âmbito do apoio à reabilitação e integração 

social das pessoas portadoras de deficiência, no entanto, as instalações 

complementares, incluindo hardware e software, ainda não são suficientes, em 

comparação com as que existem nas regiões vizinhas, para apoio ao exercício físico 

e às deslocações livres de barreiras arquitectónicas. Na realidade, existem em Macau 

poucas actividades públicas que permitam a participação de pessoas portadoras de 

deficiência, há falta de instalações desportivas livres de barreiras arquitectónicas e, 

nas zonas envolventes, as instalações de trânsito livres de barreiras arquitectónicas 

necessitam de ser melhoradas. 

O Governo da RAEM está a proceder ao Inquérito das Instalações Desportivas 

de Macau 2022, de modo a recolher dados científicos para o futuro planeamento das 

instalações desportivas, e no planeamento da Zona A dos Novos Aterros está prevista 

a construção de pavilhões e instalações desportivas. Em 2025, Guangdong, Hong 

Kong e Macau vão organizar os Jogos Nacionais e, nesta fase, o Governo está a 

proceder a uma avaliação dos pavilhões e instalações desportivas existentes, para 

elaborar, gradualmente, um plano de optimização e renovação dos mesmos. Deste 

modo, a sociedade espera que o Governo tenha em consideração os direitos e 
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interesses das pessoas portadoras de deficiência, respeite e proteja os seus direitos 

de participação em actividades desportivas, conheça as suas necessidades e 

aperfeiçoe as instalações respectivas livres de barreiras arquitectónicas, no sentido 

de lhes proporcionar, de forma activa, um ambiente desportivo amigável, igualitário e 

conveniente, através de um planeamento seguro, disponibilizando mais e melhores 

locais de treino para os atletas portadores de deficiência; e espera ainda que seja 

possível conceber e organizar mais actividades e cursos adequados, de modo a 

incentivar as pessoas em causa a desfrutar da alegria de praticar desporto e a 

fortalecer a sua capacidade física. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Segundo o Governo da RAEM, as instalações livres de barreiras 

arquitectónicas vão estar disponíveis nas novas instalações desportivas e vão ser 

acrescentadas nas existentes, com vista a facilitar a respectiva utilização por parte 

das pessoas portadoras de deficiência. O Governo deve ainda organizar informações 

detalhadas sobre as instalações desportivas livres de barreiras arquitectónicas que 

oferecem modalidades desportivas adequadas para a prática de exercício físico por 

pessoas com limitações físicas e psicológicas, bem como das instalações de trânsito 

livres de barreiras arquitectónicas nas zonas envolventes, para que as pessoas 

portadoras de deficiência possam ficar a conhecer, mais rapidamente e com maior 

facilidade, as respectivas instalações e equipamentos, e decidir se são adequados 

para a sua participação em actividades desportivas. Ao mesmo tempo, deve ponderar 

sobre a colocação, nas instalações desportivas adequadas, de equipamentos 

desportivos para empréstimo por parte das pessoas portadoras de deficiência, e 
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estudar a definição de um “período de carinho” nas instalações desportivas 

adequadas para utilização por parte das pessoas portadoras de deficiência, a fim de 

incentivar que mais pessoas como estas participem em actividades desportivas. O 

Governo vai fazer tudo isto? 

2. O Governo deve definir políticas concretas, adoptar medidas e aumentar os 

recursos para organizar mais actividades públicas de grande envergadura, tais como, 

aulas de desporto para todos, actividades de férias e outras actividades desportivas 

adequadas às pessoas portadoras de deficiência, para que estas, consoante as suas 

diferentes capacidades, possam encontrar o desporto mais adequado para si, e se 

incentivem mais pessoas como estas a praticar desporto. O Governo vai fazê-lo? 

3. O Governo deve apoiar as escolas na concepção de diferentes modalidades 

desportivas, no sentido de fazer passar a ideia de “modelo de integração”, 

promovendo, através de um ajustamento razoável, a participação dos alunos com 

necessidades educativas especiais nas actividades desportivas, e ainda, reforçar as 

acções de formação para docentes e auxiliares de educação física, no sentido de criar 

um ambiente amigável e harmonioso para o desporto escolar. O Governo vai fazê-lo? 

 

 2 de Dezembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang 


