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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre o aperfeiçoamento das instalações desportivas 

 

O aperfeiçoamento constante dos espaços e instalações desportivos é um 

trabalho importante que tem de ser bem executado e uma condição básica para 

alcançar o objectivo do Governo da RAEM através do desenvolvimento do “Desporto 

para Todos”, isto é, elevar o nível da condição física dos cidadãos. Mais, assume-se 

também como um símbolo significativo da promoção do progresso social, levada a 

cabo pelo Governo da RAEM. Nos últimos anos, devido ao forte apelo do Governo 

para o Desporto para Todos e à Covid-19, muitos residentes têm estado cada vez mais 

atentos ao reforço da saúde, com uma participação dinâmica em diversos desportos. 

É com satisfação que se vê o empenho do Governo em aumentar e aperfeiçoar os 

espaços e instalações desportivos para atrair e facilitar a participação da população 

no desporto. Apesar disto, existem também insuficiências, pois, alguns espaços e 

instalações desportivos continuam a estar aquém das necessidades dos cidadãos em 

várias vertentes, nomeadamente, na forma de acesso, na quantidade e na 

disponibilidade, o que porventura vai acarretar alguns impactos para o efeito e 

experiência ao nível da prática desportiva. Espera-se, portanto, que as autoridades 

avancem com o devido aperfeiçoamento.  

Segundo opiniões recentemente apresentadas pelos cidadãos, ainda não foram 

reabertos alguns espaços e instalações desportivos mais frequentados, que foram 

suspensos ou ficaram fora de funcionamento devido à realização de obras ou à grave 
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situação da pandemia. É o caso dos sanitários públicos, no Reservatório, perto do JA 

Avenue, em que, depois das obras de renovação, desapareceu o dispensador de água 

que se encontrava instalado lá ao lado; e outro exemplo é o dispensador de água no 

Campo Lin Fong, que continua suspenso devido à grave situação da pandemia. Mais, 

alguns espaços que podem ser aproveitados e explorados continuam abandonados e 

nunca mais entram em funcionamento, ao que acresce ainda o gasto de vários 

recursos públicos para a sua manutenção e reparação, como, por exemplo, o Campo 

Lin Fong, que não se destina só aos alunos, instituições e associações, mas também 

ao público em geral, daí a disponibilidade ser relativamente apertada. Mais, o areal 

que está ligado àquele Campo é um espaço que pode ser explorado e aproveitado 

para aliviar a pressão do espaço, no entanto, tem estado abandonado desde a 

suspensão das corridas de galgos e requer ainda pessoal para a sua manutenção. As 

referidas situações afectam, sem dúvida, a experiência desportiva dos cidadãos, 

portanto, espera-se que as autoridades avancem, quanto antes, com o devido 

melhoramento.  

No intuito de melhorar o ambiente desportivo para os cidadãos e de aumentar 

constantemente o nível da saúde e a condição física da população, interpelo sobre o 

seguinte: 

1. Com o aumento crescente das necessidades dos cidadãos em relação às 

instalações desportivas, de que planos de construção a curto, médio e longo prazo 

dispõem as autoridades para melhor responder às necessidades? Mais, relativamente 

às instalações mais procuradas ou mais desejadas pelos cidadãos, as autoridades 

devem rever bem a situação e dar uma resposta atempada, como, por exemplo, 
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ponderar reinstalar ou aditar dispensadores de água ou armazéns no Reservatório; 

aditar instalações de água ou lavatórios na pista de corridas da Colina de Mong Há; 

recuperar os dispensadores de água no Campo Lin Fong; e alargar as finalidades do 

areal do Campo Lin Fong (ou transformá-lo numa pista temporária para corridas, até 

haver planeamento). Vão fazê-lo?  

2. Relativamente ao Centro Desportivo Mong-Há, as autoridades chegaram a 

afirmar que iam tentar abri-lo ao público até finais deste ano. Segundo o plano 

preliminar, o Centro dispõe de campos de badmínton, de basquetebol, de futebol e de 

voleibol, de salas de squash e de ténis-de-mesa, etc. Contudo, os vários espaços e 

instalações desportivos daquela zona já estão cheios de pessoas, e vários residentes 

esperam que o Centro Desportivo Mong-Há entre em funcionamento quanto antes e 

que venha aditar mais elementos, tais como espaços desportivos para pais e crianças, 

com vista a criar espaços desportivos mais alargados naquela zona. As autoridades 

dispõem de alguns planos e calendarização para a abertura do referido Centro?  
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