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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Solicita-se às autoridades que melhorem a higiene na zona da Praia do 

Manduco e aumentem, adequadamente, as instalações recreativas e públicas, 

tais como espaços verdes e instalações de lazer 

 

 Na zona da Praia do Manduco encontra-se um dos bairros comunitários mais 

antigos de Macau, trata-se duma zona densamente povoada e com muitos edifícios, 

porém, há escassez de instalações complementares, nomeadamente, de instalações 

para os idosos, que são francamente insuficientes face ao envelhecimento 

populacional. Segundo informações de moradores, devido à falta de espaços públicos 

para actividades de lazer na referida zona, as suas necessidades não conseguem ser 

satisfeitas, e apesar de se queixarem disto ao Governo há vários anos, a situação 

nada melhorou, por isso, espero que o Governo preste atenção a este assunto.  

 Em 2009, o Governo realizou um inquérito aos moradores da zona da Praia do 

Manduco, e no respectivo relatório recomenda-se ao Governo que avance com a 

melhoria e o aumento das instalações públicas, tais como espaços verdes e 

instalações desportivas, recreativas e de lazer. Lamentavelmente, com a dissolução 

do Conselho Consultivo para o Reordenamento dos Bairros Antigos, esse relatório 

acabou também por cair em saco roto. Com o passar do tempo, a questão do 

envelhecimento na referida zona vai agravar-se, com a conclusão da construção de 

novos edifícios, os habitantes nessa zona vão também aumentar e, 

consequentemente, vai aumentar a procura de instalações públicas de lazer. 
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 Nestes últimos anos, os serviços competentes aumentaram as instalações 

públicas cobertas e também os lugares de estacionamento naquela zona, o que foi 

bem acolhido pelos moradores, que reconheceram o trabalho do Governo. Atendendo 

à grande procura decorrente da densidade populacional, os moradores desejam que 

as autoridades prestem mais atenção à situação naquela zona, e que procedam, 

quanto antes e de forma adequada, ao planeamento das instalações municipais 

necessárias, a fim de satisfazer as necessidades dos moradores, fazendo bom uso 

do espaço para melhorar e aumentar ainda mais os espaços verdes e as instalações 

públicas de lazer, incluindo as instalações recreativas e desportivas para idosos e 

crianças. Tendo em conta que se encontram, nas proximidades das antigas travessas 

da zona Praia do Manduco e do acesso à passagem pedonal na Rua do Almirante 

Sérgio, muitos estabelecimentos de restauração, que são propensos à infestação de 

bichos, ratos e mosquitos, as condições de higiene são preocupantes. Recentemente, 

deflagrou um incêndio num estabelecimento de restauração que ameaçou, 

directamente, a segurança dos moradores, por conseguinte, muitos deles desejam 

que as autoridades melhorem os espaços públicos e a higiene naquela zona. 

  Interpelo, então, as autoridades, sobre o seguinte:  

1. Relativamente aos referidos potenciais perigos para a saúde e segurança, de 

que medidas dispõem as autoridades para melhorar a situação na zona em 

questão? As autoridades devem considerar melhorar, de forma adequada, os 

espaços verdes nos locais indicados, construindo pequenos pavilhões e 

instalações para jogar xadrez destinadas aos idosos, e melhorando as 

instalações para protecção do sol. Vão fazê-lo? 
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2. As autoridades devem estudar se existe, na zona da Praia do Manduco, espaço 

e condições adequadas para a construção ou para o aumento das instalações 

recreativas e desportivas quer cobertas quer ao ar livre, bem como dos espaços 

de lazer para as crianças. Já o fizeram? 

3. As autoridades devem adjudicar, numa base proporcional e adequada, as obras 

de construção de instalações recreativas e desportivas públicas a pequenos e 

médios construtores locais, de modo a apoiar, na medida do possível, o 

desenvolvimento das PME locais, e a assegurar a sobrevivência dos sectores 

locais e a subsistência dos trabalhadores locais. Vão fazê-lo? 

 

14 de Janeiro de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lo Choi In 


