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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Planeamento e optimização dos parques e das instalações de lazer de 

Macau 

 

Nos últimos anos, o IAM tem remodelado e optimizado os jardins e as 

instalações das zonas de lazer, tais como, a Zona de Lazer da Marginal da 

Estátua de Kun Iam, o Parque do Chunambeiro, o Jardim do Mercado de Iao 

Hon, a Praça do Parque Municipal da Colina da Guia, especialmente as zonas 

de lazer para crianças, e foram introduzidas muitas novas instalações de 

recreio infantil interessantes e interactivas. As cores arrojadas do ambiente de 

divertimento e a nova concepção da sua envolvente deram uma nova 

aparência aos parques remodelados, por isso, assim que abrem, muitas 

famílias vão logo experimentá-los. 

O que está por detrás deste fenómeno merece uma reflexão profunda. De 

facto, existem muitos parques e zonas de lazer em Macau, mas a sua 

distribuição é desequilibrada. Muitos parques não são renovados há muitos 

anos, assim como muitas instalações de recreio infantil, e os equipamentos 

tradicionais não permitem muita interacção, nem têm um tema nem um 

posicionamento claro. Com o passar do tempo, é difícil satisfazer o interesse 

de brincar entre pais e filhos, e sobretudo agora, depois do surgimento da 

epidemia do novo coronavírus, cada vez mais residentes passam as suas 



 

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

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐03‐24 Ngan Iek Hang R2 (P) – GK‐APN  2 

férias em Macau, portanto, as zonas de lazer são mais populares e estão 

cheias de pessoas nos fins-de-semana, o que demonstra a grande procura 

desses espaços por parte dos residentes. Assim sendo, em relação ao 

planeamento e à optimização dos parques e das instalações de lazer, interpelo 

o Governo sobre o seguinte: 

1. O Governo referiu que ia transformar 10 terrenos desaproveitados em 

zonas de lazer provisórias, mas neste momento apenas 4, na Doca do 

Lam Mau e no Jardim da Areia Preta, foram concretizados, os outros 

foram cancelados ou suspensos devido à alteração da finalidade dos 

terrenos, ao impacto das obras e ao conflito em relação ao projecto de 

planeamento do parque de lazer provisório. Contudo, tendo em conta 

o aproveitamento racional dos terrenos desaproveitados e a grande 

procura de espaços de lazer por parte dos residentes, como é que o 

Governo vai aproveitar esses terrenos desaproveitados? Segundo a 

resposta do Governo a uma interpelação escrita apresentada por um 

deputado no ano passado1, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras 

Públicas e Transportes acusou a recepção de novos pedidos do 

Instituto para os Assuntos Municipais para a utilização, a título 

provisório, de vários terrenos do Estado ainda não aproveitados, e 

procedeu aos respectivos procedimentos. Qual é o ponto da situação? 

                                            

1 Com referência à resposta dada pelos serviços competentes à interpelação escrita do 

Senhor Deputado Ho Ion Sang, de 6 de Julho de 2021, com o número de despacho 

920/VI/2021. 
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O que é que o Governo vai fazer para satisfazer as necessidades de 

lazer e divertimento da população e, ao mesmo tempo, aproveitar 

eficazmente os terrenos desaproveitados? 

2. Diante do exposto, relativamente aos lotes BT8 e BT11 situados no 

centro da Taipa, que fazem parte dos 10 terrenos desaproveitados, o 

Governo apresentou uma proposta de construção de um parque de 

pneus que, por ter levantado grande controvérsia, foi temporariamente 

suspensa no ano passado. Em Macau, este tipo de parque temático de 

grande dimensão é raro, e como há muitas zonas habitacionais nas 

suas proximidades, é grande a procura de espaços para lazer e 

exercício físico. Assim sendo, muitos residentes ainda esperam que 

estes dois terrenos desaproveitados possam ser bem aproveitados, 

para se construírem, a curto prazo, zonas de lazer provisórias para o 

lazer e a saúde da população. O Governo deve ponderar adoptar outro 

tema e proceder a um novo planeamento e à consulta da sociedade, 

até no sentido de permitir uma ampla discussão, apresentar propostas 

de construção de alta qualidade, e evitar quer que os terrenos fiquem 

desaproveitados por muito tempo quer o desperdício de recursos de 

solos valiosos. Vai fazê-lo?  

3. Quanto à optimização dos parques e das instalações de lazer de 

Macau, verifica-se que muitas das instalações referidas carecem de 

equipamentos complementares de protecção contra a chuva e o sol. O 

Governo deve proceder à avaliação das instalações de lazer e instalar 
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esses equipamentos em consonância com as condições locais, com 

vista a responder melhor às necessidades e facilitar a vida dos 

residentes, para que não fiquem expostos à chuva e ao sol. Vai fazê-

lo? Com base no aperfeiçoamento das instalações complementares, o 

Governo deve ter em conta a segurança e as necessidades dos idosos 

e das pessoas portadoras de deficiência, elevar o grau de anti-

derrapagem dos pavimentos, instalar corrimãos e colchões de 

protecção, e reforçar o nível de segurança, por forma a aumentar a 

confiança dos residentes na utilização desses espaços. Vai fazê-lo? 

 

 24 de Março de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ngan Iek Hang 


