
 

 

    

澳  門  特  別  行  政  區  政  府  

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

土  地  工  務  運  輸  局  

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 

（譯本 Tradução） 

  

1/2 
  

 

 Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 
Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Lei Leong Wong 

 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração 

os pareceres do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), do Instituto do Desporto 

(ID) e do Instituto de Habitação (IH), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita 

do Sr. Deputado Lei Leong Wong, de 12 de Novembro de 2021, enviada a coberto do 

ofício da Assembleia Legislativa n.º 123/E81/VII/GPAL/2021, de 22 de Novembro de 

2021, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 22 de Novembro de 2021: 

 

1. e 2. Em matéria de gestão de solos, importa referir que, antes da definição da 

finalidade de definitiva dos terrenos recuperados com sucesso, estes serão 

ponderados para o uso, a título provisório, atendendo as diferentes 

necessidades da sociedade. Para cada pedido de aproveitamento, a título 

provisório, destes terrenos submetido eventualmente pelos serviços 

competentes, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 

(DSSOPT) procedê-lo-á à análise e ao estudo geral, e caso estejam reunidas 

todas condições para tal, alguns deles serão entregues aos serviços 

competentes, com o fim de servir instalações públicas de carácter de lazer, 

recreativo, desportivo ou cultural, cujos pormenores são divulgados ao 

público, em tempo oportuno, pelo Governo da RAEM. 

Quanto ao aproveitamento dos terrenos do Estado para servir de instalações 

comunitárias provisórias, o IAM salientou que irá coordenar activamente com 

os serviços responsáveis pelo planeamento de terrenos, acompanhando a 

construção das instalações municipais provisórias, por forma a proporcionar  

instalações diversificadas recreativas e de lazer que satisfaçam as normas de 
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segurança aos residentes. 

O ID salientou que, neste momento, os recursos de terrenos existentes para fins 

desportivos estão amplamente aproveitados. No futuro, se os serviços 

responsáveis pela implementação do projecto procederem ao planeamento dos 

terrenos para fins desportivos, o Intituto apresentará activamente opiniões na 

área do desporto, proporcionando mais espaços desportivos. 

 

3. O IH salientou que, em 2020, na discussão sobre a Proposta de lei intitulada 

“Alteração à Lei n.º 10/2011 – Lei da habitação económica” na 1.
a
 Comissão 

Permanente da Assembleia Legislativa, o representante do Governo já tinha 

respondido sobre o mecanismo da candidatura de natureza permanente a 

habitação económica, para mais detalhes consulte: 

https://www.al.gov.mo/uploads/attachment/2020-07/479925f0be8926111d.pdf. 

 

A Directora dos Serviços de Solos, 

Obras Públicas e Transportes, 

Chan Pou Ha 

07 de 12 de 2021 

 

 


