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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

O Governo deve divulgar, quanto antes, o planeamento do Canídromo de 

Corridas de Galgos Yat Yuen e aumentar as instalações de divertimento infantil 

cobertas 

 

O Governo anunciou já, em 2016, que ia recuperar em 2018 o terreno onde se 

encontrava o Canídromo de Corridas de Galgos Yat Yuen de Macau. 

Subsequentemente, as autoridades acabaram, com uma rapidez extremamente 

excepcional, o estudo do planeamento sobre o aproveitamento desse terreno, o que 

foi alvo de elogio e apoio do público. Porém, passaram-se quatro anos sem que 

nenhuma obra tenha começado, nem os novos planos estão à vista.  

 O Governo anterior planeou, originalmente, aproveitar tal terreno para construção 

de quatro escolas, mas, até ao corrente ano, o Governo revelou que, segundo o plano 

mais recente, as referidas quatro escolas iam ser construídas na Zona A dos Novos 

Aterros. Mais, quanto à finalidade do terreno onde se encontrava o Canídromo de 

Corridas de Galgos Yat Yuen, o original planeamento da concretização do projecto 

“Obra de céu azul” mudou para a concepção de construir um parque desportivo da 

Zona Norte. O que é mais decepcionante para o público é que, após quatro anos de 

espera e milhões do erário público gastos no estudo e na concepção, tanto o tempo 

como o dinheiro acabaram por ser desperdiçados e tudo voltou à estaca zero. Isto 

reflecte que tanto o Governo da RAEM como os serviços competentes carecem de 

coerência em termos de administração e planeamento, e não asseguram 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE-2021-12-10-Lo Choi In (P) SL-MMC  2 

 

comunicação com a sociedade sobre tais assuntos. 

 Mais, do ponto de vista do planeamento urbanístico, não há nada de errado com 

o planeamento das autoridades de transformar o antigo Canídromo de Corridas de 

Galgos Yat Yuen num parque desportivo, mas, atendendo ao facto de a Zona Norte 

estar densamente povoada, esta tem falta de mais do que instalações desportivas. 

Devido à carência permanente de instalações comunitárias integradas e de lazer, 

muitos jardins e zonas de lazer para crianças na Zona Norte estão muitas vezes 

superlotados. Na circunstância de “muitos bonzos para pouca canja”, ocorrem 

frequentemente colisões, e o envelhecimento e a insuficiência de instalações podem 

facilmente conduzir a potenciais perigos para a segurança. Com a renovação das 

instalações do Parque Central da Taipa e a conclusão da Zona de Lazer da Marginal 

da Estátua de Kun Iam, estes dois locais foram bem acolhidos pelo público e atraem 

muitos encarregados de educação de outros bairros comunitários, por isso, registam-

se muitos utentes no período pós-aulas ou durante as férias, o que reflecte a grave 

falta de zonas de lazer e de instalações de divertimento infantil de grande dimensão. 

 Por conseguinte, muitos residentes desejam que as autoridades dêem atenção à 

questão da insuficiência de espaço e de instalações de lazer para crianças na Zona 

Norte. Visto que esta zona é densamente povoada e tem falta de terrenos, as 

autoridades devem planear melhor o terreno onde estava o Canídromo de Corridas 

de Galgos Yat Yuen, devendo ainda considerar relaxar o índice de utilização do solo, 

para que os preciosos recursos de terrenos possam ser aproveitados de forma mais 

eficaz. Devem ainda aumentar os espaços disponíveis, alargando ou construindo 

novas instalações de lazer cobertas para crianças, incluindo espaços para pais e filhos, 
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de modo a satisfazer as necessidades da vida dos moradores naquela Zona. 

 

  Interpelo, então, as autoridades, sobre o seguinte:  

1. Quando é que vão as autoridades divulgar o plano concreto inerente ao novo 

planeamento do terreno onde estava o Canídromo de Corridas de Galgos Yat 

Yuen? Quando é que vão iniciar as respectivas obras? As autoridades devem 

divulgar a devida calendarização para conhecimento do público. Vão fazê-lo? 

2. Quando as autoridades planearam transformar o Canídromo de Corridas de 

Galgos Yat Yuen num parque desportivo, as mesmas deveriam ter considerado 

relaxar o índice de utilização do solo em prol do aumento dos espaços 

disponíveis. Já o fizeram? Vão considerar recorrer ao alargamento de espaço 

para criação de instalações sociais ou instalações de divertimento infantil 

cobertas?   

3. Aquando do planeamento, as autoridades devem considerar criar algumas zonas 

comerciais, de modo a aumentar os postos de trabalho e mesmo impulsionar o 

ambiente empresarial daquela zona, a par de promover um equilíbrio profissional 

e residencial. Vão fazê-lo?  

 

10 de Dezembro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lo Choi In 


