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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

É possível construir um parque de pneus nos terrenos desaproveitados em 

Hac-Sá?   

 

O relatório das LAG para 2022 refere que, “no âmbito do projecto de 

aproveitamento dos terrenos desaproveitados de Hac-Sá com uma área de sete 

hectares para realizar faseadamente a construção do campo de experiência de 

actividades juvenis de Hac-Sá, a finalização da elaboração do projecto e o início da 

execução das obras estão previstos para 2022, sendo feito um esforço para concluir 

a construção em 2024. A fim de rentabilizar o uso dos terrenos, depois da arborização 

do ambiente, o espaço será faseadamente aberto ao público a título provisório, a 

partir do quarto trimestre de 2022”.    

Para responder às necessidades da sociedade em relação às instalações 

recreativas para crianças, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) aproveitou o 

terreno recuperado junto do Parque da Praia de Hac-Sá, instalando um circuito de 

veículos todo-o-terreno, e a zona infantil abriu ao público em Dezembro do ano 

passado. A construção da zona juvenil e da zona de lazer com equipamentos 

multifuncionais vai ser concluída gradualmente de acordo com o andamento das 

obras, entrando aquelas em funcionamento o mais cedo possível.  

A sociedade tem prestado atenção ao aproveitamento dos terrenos mencionados. 

Recentemente, em resposta a uma interpelação escrita de um Deputado, as 
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autoridades afirmaram que “quanto ao terreno recuperado pelo Governo junto do 

Parque da Praia de Hac-Sá, com uma área aproximada de 70 000 m2, o IAM já 

concluiu, em Outubro de 2020, a obra de construção de uma nova zona de 

churrascos, com uma área de cerca de 6000 m2, onde se disponibilizam 50 

churrasqueiras para uso dos cidadãos. O restante terreno destina-se principalmente 

à criação de um espaço de actividades experimentais destinado aos jovens, incluindo 

um projecto de aventura de grande envergadura, equipamentos desportivos de 

competição, espaços de lazer e entretenimento, espaços abertos para espectáculos, 

assim como espaços para actividades de popularização das ciências, entre outros. 

Além disso, procura-se, na medida do possível, utilizar a topografia existente para 

manter os recursos paisagísticos, reduzindo escavações, de modo a garantir assim a 

sustentabilidade do ambiente ecológico natural”.                                 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. A sociedade tem opiniões diferentes em relação ao aproveitamento dos 

terrenos em causa, mas as autoridades nunca divulgaram os pormenores 

sobre o projecto da sua utilização. Assim sendo, as autoridades devem 

divulgar mais informações detalhadas sobre o assunto, bem como a 

calendarização para concretizar o projecto. Vão fazê-lo? 

2. Recentemente, o Governo anunciou o projecto do parque de pneus na Taipa, 

o qual está suspenso devido às opiniões divergentes na sociedade, 

nomeadamente, o desperdício do erário público devido à construção de um 

parque provisório, a preocupação com a segurança dos pneus usados, a 

necessidade de manutenção da antiga fábrica de gaze. No entanto, o parque 
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já tem um projecto traçado e é apoiado por muitas pessoas na sociedade. 

Deste modo, as autoridades vão ponderar aplicar o projecto nos terrenos 

desaproveitados em Hac-Sá? 

3. A procura dos residentes por uma zona de caravanismo é grande, mas, em 

Macau, há falta deste tipo de locais de lazer. As autoridades devem então 

aproveitar bem os terrenos desaproveitados junto da zona de campismo da 

Praia de Hac-Sá, para criar uma zona de caravanismo. Vão fazê-lo?      

  

11 de Fevereiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam Lon Wai 

 


