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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Como aperfeiçoar as instalações de diversão para crianças e as de desporto 

para satisfazer as respectivas necessidades  

 

 Segundo alguns moradores das Ilhas, o terreno desocupado CN2c, sito nas 

proximidades da zona de lazer do Reservatório de Seac Pai Van, encontra-se cheio 

de ervas daninhas, com uma grande área de água estagnada, que escorre para o 

passeio, daí a proliferação de mosquitos e bichos, assim como problemas ao nível da 

higiene ambiental. Os serviços competentes têm de ter uma boa gestão para reduzir 

os impactos para os residentes e de tomar uma atitude mais dinâmica no planeamento 

e no bom aproveitamento dos terrenos desocupados, em vez de deixá-los 

permanentemente abandonados.   

De facto, depois da conclusão do complexo das habitações públicas de Seac Pai 

Van, as insuficiências nos trabalhos de aperfeiçoamento dos elementos 

complementares têm sido um problema que constantemente incomoda os moradores 

daquela zona. Segundo informações, apesar da melhoria dos elementos comunitários 

na sequência dos esforços envidados ao longo dos anos, as instalações de diversão 

para crianças e de desporto continuam bastante insuficientes, e dificilmente 

conseguem satisfazer as respectivas necessidades.  

A fim de aumentar o espaço de lazer de Seac Pai Van e de aperfeiçoar o ambiente 

nas proximidades do Reservatório de Seac Pai Van, o Governo lançou a “Empreitada 

de arruamento e drenagem junto ao Reservatório de Seac Pai Van”, que, para além 
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de criar duas vias, vai também criar uma zona polivalente de lazer e recreação ao ar 

livre, localizada nos quadrantes norte e este do reservatório, e com uma ciclovia, pista 

de jogging, trilhos, parques infantis, etc. Esta zona contribui para dar resposta às 

necessidades desportivas e recreativas dos residentes não só de Seac Pai Van, mas 

de toda a cidade de Macau. Segundo as afirmações do Governo em meados do ano, 

as respectivas obras já estavam concluídas e, depois dos devidos aperfeiçoamento e 

ajustamento, aquela zona vai estar ao dispor do serviço utente que organizará a sua 

abertura ao público. Contudo, já passaram vários meses e continua sem nenhuma 

novidade. Os moradores daquela zona estão atentos à questão de saber quando é 

que se pode usar as referidas instalações e esperam que se proceda, quanto antes, 

ao alisamento e à limpeza do terreno CN2c, assim como ao seu planeamento e 

aproveitamento.  

Pelo exposto, interpelo as autoridades sobre o seguinte: 

1. O complexo das habitações públicas de Seac Pai Van já foi concluído há vários 

anos, e o número de habitantes tem aumentado. Apesar do aumento dos elementos 

de tráfego e dos elementos comunitários complementares, os residentes continuam a 

entender como insuficientes as instalações complementares. O Governo chegou a 

recolher, de forma plena, as solicitações dos residentes e procedeu ao devido 

acompanhamento?    

2. A “Empreitada de arruamento e drenagem junto ao Reservatório de Seac Pai 

Van” compreende várias instalações polivalentes de lazer e de diversão, tais como 

ciclovia, pista de jogging, trilhos, parques infantis, etc. A zona de lazer em causa vai 

contribuir para dar resposta às necessidades recreativas e desportivas dos residentes 
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não só de Seac Pai Van, mas de Macau no seu todo. Contudo, segundo alguns 

residentes, as obras já foram concluídas há meses, mas aquela zona ainda não está 

aberta ao público. Quando é que será, efectivamente, a sua abertura ao público?  

3. Segundo o Governo, será criada uma zona de lazer, com carácter provisório, 

no terreno CN2c, em Seac Pai Van. Qual é o ponto da situação em relação à 

elaboração do projecto referente às respectivas obras, a qual já foi adjudicada em 

Novembro do ano passado? Qual é o pormenor deste projecto? Será possível dar 

resposta às necessidades daquela zona ao nível das instalações recreativas e 

desportivas para crianças?  

 

 

19 de Novembro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Cheng I 


