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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

 O Governo deve criar mais recintos desportivos, planear bem os existentes e 

lançar mais medidas de apoio à formação e ao desenvolvimento profissional 

dos atletas locais         

 

Em 26 de Agosto de 2021, o Conselho de Estado anunciou que os Jogos 

Nacionais da República Popular da China de 2025 (doravante designados por “Jogos 

Nacionais”) iam ser realizados em conjunto por Guangdong, Hong Kong e Macau. Os 

Jogos Nacionais são bastante importantes para os atletas de Macau, pois são um dos 

jogos de grande envergadura e de alto nível em que podem participar. A divulgação 

da notícia suscitou a atenção de muitas pessoas do sector desportivo, que nos 

falaram dos problemas que as actuais instalações desportivas apresentam.                     

Ao longo dos anos, a falta de instalações desportivas e as questões da oferta de 

instalações desportivas públicas e do uso dos recintos de treino profissional têm sido 

alvo da atenção da população, e o Pavilhão de Mong-Há, que ainda não está aberto, 

tem sido alvo da atenção de muitos atletas. O antigo Pavilhão de Mong-Há foi 

demolido há cerca de 10 anos e, entretanto, foi construído um novo, ou seja, um 

complexo desportivo de cinco andares, com uma área de 48 mil metros quadrados e 

uma altura de 7 a 12 metros por andar, dispõe de várias salas funcionais e gabinetes, 

e, segundo as previsões, vai ser possível satisfazer, em parte, as necessidades de 

instalações desportivas. No entanto, como o Pavilhão ainda não está oficialmente 

aberto, alguns residentes questionam se a sua estrutura e os campos já equipados 

conseguem atingir os padrões internacionais exigidos ao treino profissional.      

Segundo os dados estatísticos, apesar de em Macau existirem 42 instalações e 
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recintos desportivos públicos, 9 na Taipa e 11 em Coloane, continuam a existir 

situações de falta de oferta, distribuição desequilibrada (falta de recintos nas zonas 

populacionais) e de finalidade única e concentrada. Do ponto de vista da vida 

quotidiana da população, a suficiência ou não de espaços públicos desportivos vai 

afectar não só a vontade dos residentes em praticar desporto, mas também a 

formação dos atletas profissionais. 

É de notar que os referidos recintos desportivos estão sempre lotados, situação 

que faz sobressair ainda mais a falta de instalações desportivas em Macau. E mais, 

com a aproximação dos Jogos Nacionais, como disponibilizar eficazmente aos 

treinadores e atletas profissionais recintos desportivos suficientes tornou-se uma 

questão que deve ser resolvida com prioridade. Assim, quanto à classificação dos 

campos, o Governo deve, sem afectar a prática diária de desporto pela população, 

considerar criar “zonas de treino profissional” para a selecção de Macau.  

A realização, em breve, dos Jogos Nacionais em Macau, vai gerar 

necessariamente uma vaga de entusiasmo pelo desporto na sociedade, por isso, é 

de prever que a procura de instalações desportivas continue a aumentar em vez de 

diminuir. O Governo deve então encarar com seriedade o problema da falta de 

instalações desportivas em Macau, lançar as medidas correspondentes o mais rápido 

possível e fazer um bom planeamento dos recintos desportivos, a fim de melhor 

apoiar o desenvolvimento profissional dos atletas locais, para que nos possam trazer 

vitórias orgulhosas em mais grandes eventos desportivos.                              

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

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

sobre o seguinte:                        

1. O Pavilhão de Mong-Há é um dos grandes pavilhões desportivos de Macau, e 
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a sua abertura ao público deve acontecer ainda este ano. O Governo deve 

então assegurar que a sua estrutura e os campos já equipados preencham os 

padrões internacionais exigidos ao treino profissional, e sem afectar o seu 

uso por parte da população em geral, reservar alguns períodos e campos 

para o treino profissional dos atletas locais. Como é que isto vai ser feito? 

2. O Governo deve proceder ao planeamento a curto, médio e longo prazo dos 

terrenos existentes, com vista a criar mais instalações e recintos desportivos 

públicos, e deve ainda proceder ao planeamento racional das instalações 

existentes, por forma a resolver a sua insuficiência, distribuição 

desequilibrada e finalidade única e concentrada. Como é que vai fazê-lo? 

3. Em Macau, há uma grande falta de políticas e medidas de apoio ao 

desenvolvimento profissional dos treinadores e atletas locais. Assim, o 

Governo deve aproveitar a oportunidade de algumas modalidades dos Jogos 

Nacionais, que vão ser realizados em Macau, para definir mais políticas e 

medidas de apoio, por exemplo, atribuir o poder de uso dos recintos 

desportivos aos treinadores e clubes, etc., no sentido de apoiar a formação 

dos atletas locais e de elevar o nível do desporto profissional em Macau. Vai 

fazê-lo?               

 

12 de Novembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Che Sai Wang 

 


