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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à 
Assembleia Legislativa, Lei Leong Wong

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o 

parecer da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU), apresento a 

seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lei Leong Wong, de 11 de 

Março de 2022, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa                                                     

n.º 333/E252/VII/GPAL/2022, de 31 de Março de 2022, e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo, em 1 de Abril de 2022:

1. A DSSCU salientou que de acordo com o Plano Director da RAEM (2020-

2040), os terrenos de Macau destinados à habitação poderão satisfazer, 

basicamente, às necessidades de habitação dos residentes previstas para 2040. 

Paralelamente, o planeamento das zonas habitacionais vai continuar a estar em 

sintonia com as políticas gerais de habitação do Governo da RAEM, incluindo 

a proposta de criação de novos espaços habitacionais na Zona Norte da Taipa e 

em Seac Pai Van, por forma a satisfazer as respectivas necessidades a longo 

prazo. No futuro, na elaboração dos planos de pormenor das diferentes zonas, 

serão integradas as políticas acima referidas, bem como os respectivos factores  

para a criação de um ambiente comunitário com boas condições de 

habitabilidade.

2. Actualmente, não estão reunidas condições para o Governo da RAEM 

proceder à revisão da Lei da Habitação Económica, implementando a 

candidatura de natureza permanente a habitação económica. Por outro lado, o 

Segundo Plano Quinquenal de Desenvolvimento Socioeconómico da Região 

Administrativa Especial de Macau (2021-2025) propôs, de acordo com o 

andamento dos trabalhos, a organização de, pelo menos, três concursos de 

habitação económica.
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O Presidente do IH,
Arnaldo Santos
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