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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

O mecanismo de selecção e a lista de estagiários das associações 

desportivas devem ser publicados regularmente 

 

Em Macau, há mais de 40 associações desportivas, geralmente com 

equipas estagiárias regulares para os treinos diários e para a formação de 

jovens atletas, e existe também um mecanismo para seleccionar atletas de 

elite para a participação, como representantes de Macau, em eventos 

desportivos de nível nacional e internacional, tais como, os Jogos Asiáticos, 

competições mundiais e asiáticas, e os Jogos Nacionais, entre outros. 

Recentemente, recebi queixas de residentes questionando a falta de 

clareza do mecanismo de selecção dos membros para as equipas estagiárias 

de algumas associações desportivas. Alguns conseguiram ficar em segundo 

lugar nas provas regulares das referidas associações, mas, mesmo assim, não 

foram escolhidos para a equipa e não puderam participar nos treinos das 

associações por terem ultrapassado o limite de idade exigido. Na realidade, 

estas situações geram conflitos e são frequentes no sector desportivo de 

Macau, e as razões são a falta de transparência, de critérios de selecção 

escritos e de um mecanismo aberto ao público, o que facilmente origina 

dúvidas e acusações de “favoritismo” e “amiguismo”, uma situação que é 

injusta para os atletas, treinadores, associações desportivas e suas filiais, 
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prejudicando a sua moral e imagem, bem como o desenvolvimento desportivo 

a longo prazo. 

Consultando as informações, o Instituto do Desporto, através do 

Despacho n.º 23/SAAEJ/94 (Regulamento de atribuição de apoios financeiros 

às organizações do desporto associativo), atribui anualmente subsídios às 

associações desportivas para a realização de projectos com estagiários, e 

exige a apresentação das listas de estagiários e de relatórios, entre outros 

elementos. O Fundo do Desporto publica, trimestralmente, no Boletim Oficial 

da RAEM, o valor dos subsídios a conceder a cada associação desportiva, mas 

não são publicados dados sobre o número de pessoas, a lista e os critérios de 

selecção, tanto das equipas estagiárias como das selecções de Macau das 

filiais de cada associação. Apenas uma minoria das associações publica na 

sua página electrónica as listas das equipas estagiárias e das selecções de 

Macau, mas raramente são publicados, por escrito, os critérios de selecção. 

É de salientar que, embora os atletas de Macau sejam, na sua maioria, 

amadores, insistem em treinar duramente, com o objectivo de representar 

Macau em competições no exterior e de vestir a camisola da equipa para 

honrar Macau. Assim sendo, a escolha dos estagiários e das selecções deve 

ser justa, imparcial, aberta, objectiva e passada a escrito, pois só assim é que 

se pode criar uma atmosfera de concorrência saudável, para que os atletas 

competentes ocupem os devidos lugares e sejam incentivados a elevar o seu 

nível. Caso contrário, a iniciativa dos atletas é afectada e o âmbito da escolha 

dos estagiários e das selecções vai ser bastante reduzido, afectando a 
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competitividade da equipa de Macau nas competições externas, e 

desfavorecendo a reputação da RAEM e o desenvolvimento global do desporto. 

Além disso, dado que as equipas estagiárias e as selecções das associações 

desportivas são subsidiadas pelo erário público, o Instituto do Desporto deve 

publicar na sua página electrónica informações detalhadas sobre todas as 

equipas estagiárias e selecções subordinadas às associações desportivas, no 

sentido de permitir que a sociedade fique a par da situação, fiscalize o uso do 

erário público e, ao mesmo tempo, fique a conhecer e apoie mais os atletas de 

Macau, promovendo, assim, o desenvolvimento saudável do sector desportivo. 

Representar Macau numa competição é uma glória, portanto, não se deve 

esconder nada nem se deve trabalhar à porta fechada. 

A par disso, para acompanhar o desenvolvimento especializado do 

desporto de rendimento de Macau, o Centro de Formação e Estágio de Atletas, 

localizado ao lado da Macau Dome, que entrou em funcionamento em 5 de 

Dezembro de 2019, deveria criar melhores plataformas e espaços de formação 

para os atletas de Macau. Contudo, segundo alguns deles, este Centro ainda 

não tem um mecanismo de acesso claro, e alguns atletas das associações 

desportivas não podem aceder às suas instalações. As autoridades devem 

divulgar claramente os critérios de utilização do Centro, para que as suas 

instalações possam ser utilizadas de forma adequada, aumentando, deste 

modo, a eficácia dos treinos dos atletas. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte:  
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1. Face à falta de clareza dos critérios de selecção das equipas 

estagiárias e das selecções das diferentes modalidades desportivas de 

Macau, tais como, o número de pessoas, as listas e as vagas, o 

Governo deve divulgar as referidas informações na página electrónica 

do Instituto do Desporto. Vai fazê-lo? Vai definir, claramente, o 

mecanismo de selecção das equipas estagiárias e das selecções e 

criar um mecanismo de recurso e arbitragem, a fim de evitar conflitos 

devido à falta de clareza? 

2. O Centro de Formação e Estágio de Atletas foi construído para criar 

melhores plataformas e espaços de formação para os atletas de Macau. 

O Governo deve divulgar, claramente, os critérios de utilização deste 

Centro, por exemplo, que este pode ser utilizado pelas equipas 

estagiárias e selecções de todas as associações desportivas, para que 

as suas instalações possam ser bem aproveitadas e os elementos das 

equipas estagiárias tenham mais opções e espaços para treino. Vai 

fazê-lo? 

3. O Governo concede apoio financeiro às equipas estagiárias e às 

selecções das diferentes modalidades desportivas de Macau, através 

do Regulamento de atribuição de apoios financeiros às organizações 

do desporto associativo, mas este já está em vigor há 28 anos e define 

apenas o rumo principal a seguir. Quais são os critérios concretos 

adoptados pelo Governo para autorizar a atribuição de subsídios 

destinados às equipas estagiárias e às selecções? O Governo vai 
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actualizar o Regulamento, tendo em conta o desenvolvimento social? 

Há espaços suficientes e adequados para a realização de treinos pelas 

equipas estagiárias de todas as modalidades desportivas? De que 

planos dispõe o Governo para melhorar a situação de falta de espaços 

e instalações para as referidas equipas? 

 

 25 de Fevereiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam U Tou 


