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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Optimização da maratona de Macau 

 

Nestes últimos anos, têm participado cada vez mais pessoas na maratona de 

Macau, e este ano, na sua 40.ª edição, contou com a participação de 12 000 

residentes e turistas. Além de contribuir para a saúde física e mental da população, o 

evento impulsionou a retoma do turismo, da economia e do mercado de trabalho, 

desempenhando um papel importante na concretização da ideia “turismo + desporto”, 

referida no relatório das linhas de acção governativa. De acordo com alguns lojistas, 

por exemplo, durante o evento, a vinda de participantes do exterior e o respectivo 

consumo incentivaram a economia comunitária, portanto, muitos participantes e 

residentes esperam que o evento seja aperfeiçoado e enriquecido, para atrair mais 

pessoas e produzir mais benefícios sociais e económicos. 

Após várias décadas de desenvolvimento, a maratona de Macau é já um evento 

de renome e bastante dimensão, e contribui consideravelmente para o 

desenvolvimento social e económico. Com o aumento de adeptos desta modalidade 

desportiva, em Macau e no mundo, aumentam as potencialidades deste evento no 

que respeita ao seu contributo. Porém, para isso, tendo em conta as experiências dos 

outros países e regiões vizinhas, é necessário fazer bem a recolha e análise dos 

dados, a definição do posicionamento, a promoção, o planeamento, e o 

aperfeiçoamento das instalações e da qualidade dos serviços, no sentido de atrair e 

servir mais participantes. 
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Segundo alguns participantes desta edição da maratona, o regulamento, os 

percursos, e as instalações deviam ser optimizados, no sentido de garantir maior 

sucesso ao evento. 

O limite de tempo, por exemplo, é de 5 horas para a maratona e de 2,5 horas 

para a meia-maratona, mas só 60 a 70% dos participantes conseguem acabar a 

prova nesses tempos. Nas outras regiões, que também integram a Associação 

Internacional de Maratonas e Corridas de Rua, como o Interior da China, Hong Kong 

e Taipé, o tempo limite é de 6 e 3 horas, respectivamente, e muitos participantes 

conseguem passar a prova e receber o certificado e as lembranças. Mais, com uma 

boa preparação das actividades, percursos e serviços, a corrida torna-se uma boa 

experiência turística, e multiplicam-se assim os efeitos de promoção, atraindo mais 

participantes. Penso que Macau deve introduzir reajustamentos neste aspecto. 

Quanto ao sistema de cronometragem, em muitos países, os certificados das 

maratonas apresentam dois tempos, enquanto em Macau só se apresenta o tempo 

oficial, isto é, o tempo cronometrado quando é dado o tiro de partida, que tem a sua 

importância, mas para os participantes em geral, o mais importante é quando passam 

a linha de partida (chip time), por isso, querem ter também este tempo no certificado. 

Relativamente aos percursos, deve considerar-se a inclusão de mais 

características particulares de Macau, enquanto centro mundial de turismo e lazer, 

por exemplo, a zona velha da Taipa, o centro histórico de Macau, que é património da 

UNESCO, e a faixa do Cotai, para que mais pessoas vejam, sintam e experienciem o 

encanto da cidade onde as culturas chinesa e ocidental se encontram, 

projectando-se assim a imagem de Macau como centro mundial de turismo e lazer. 
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No sentido de aperfeiçoar a maratona de Macau, interpelo sobre o seguinte: 

1. O Governo deve considerar o aperfeiçoamento do regime e do regulamento 

da prova, alterando, por exemplo, o tempo limite, e apresentando no certificado o 

referido chip time. Vai fazê-lo? 

2. Na definição dos percursos, o Governo deve considerar a inclusão de mais 

atracções, por exemplo, a zona velha da Taipa, o centro histórico de Macau, e a faixa 

do Cotai. Vai fazê-lo? 

23 de Dezembro de 2021 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 


