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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Reforçar o apoio e a protecção após a reforma aos atletas de elite  

 

O Governo tem-se empenhado na criação de uma plataforma de desenvolvimento 

mais aperfeiçoada para os atletas de elite locais, proporcionando-lhes locais de treino 

com qualidade, incluindo o “Centro de Formação e Estágio de Atletas”, subsidiando a 

contratação de treinadores profissionais, a realização de estágios no exterior, a 

formação e a participação em competições no exterior, bem como serviços de 

medicina desportiva, entre outros. Através do “Projecto de Apoio Financeiro para 

Formação de Atletas de Elite” e do “Projecto de Apoio Financeiro para Formação de 

Atletas de Elite Reformados”, são proporcionados incentivos aos atletas para o 

desenvolvimento da sua carreira profissional e garantias depois de terminada a sua 

carreira desportiva. 

No entanto, segundo alguns atletas, desde a implementação do “Projecto de 

Apoio Financeiro para Formação de Atletas de Elite” em 2014, as modalidades 

subsidiadas têm aumentado, mas as políticas ainda podem ser melhoradas. 

Entretanto, alguns atletas afirmaram que enfrentam dificuldades de emprego após a 

reforma. Apesar de 80 por cento dos atletas subsidiados possuírem o grau de 

licenciatura ou se encontrarem a frequentar cursos de licenciatura, enfrentam 

dificuldades de emprego, pois exige-se experiência profissional que não têm, devido 

a muitos anos de prática desportiva. Para além disso, a idade e as lesões são, muitas 

vezes, factores de ponderação quando se candidatam a um emprego, por isso, 
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espera-se que o Governo reforce o apoio ao reemprego dos atletas de elite 

reformados, proporcionando, por exemplo, meios para que estes possam ter uma 

ligação profissional na área do ensino, especialmente na área do desporto no ensino 

não superior, criando-se um círculo virtuoso que lhes permita não só contribuir ao 

máximo com o seu talento, mas também elevar o nível desportivo dos cidadãos de 

Macau, especialmente dos jovens, e formar, a longo prazo, mais talentos desportivos 

locais. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Segundo o Governo, os atletas reformados são incentivados a dedicar-se a 

tarefas na área do desporto, através da frequência de acções de formação e 

da obtenção de credenciação, com vista a poderem contribuir para o 

desenvolvimento do desporto local, por exemplo, como treinadores e árbitros. 

Porém, as vagas são poucas e algumas são a tempo parcial, e os salários e 

a estabilidade de emprego não são satisfatórios. O Governo tem 

conhecimento da situação e respectivos dados e resultados? O Governo deve 

planear oferecer mais opções de emprego aos atletas reformados, por 

exemplo, orientando-os na colaboração com as instituições de ensino não 

superior interessadas na realização de actividades extracurriculares, etc., 

oferecendo-lhes trabalho a tempo inteiro nas várias modalidades desportivas. 

O Governo vai fazê-lo? 

2. Segundo alguns atletas de elite, os requisitos para a atribuição de apoio 

financeiro no âmbito do “Projecto de Apoio Financeiro para Formação de 

Atletas de Elite” são muito exigentes, o que dificulta a participação de alguns 
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jovens com capacidade nas competições desportivas. Para além disso, o valor 

do apoio financeiro não é actualizado há muitos anos, tendo em conta o 

desenvolvimento socioeconómico. O Governo dispõe de algum plano para 

rever e melhorar, quanto antes, as políticas em causa? 

3. Devido ao impacto da epidemia, os atletas locais não tiveram oportunidades 

de treino nem de participação em competições fora de Macau, o que afecta a 

sua classificação e os diversos benefícios económicos. Assim sendo, neste 

período específico de epidemia, de que medidas especiais dispõe o Governo 

para salvaguardar a situação económica dos atletas?  

04 de Março de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Zheng Anting 

 

 

 

 

  


