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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang 

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

parecer do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), apresento a seguinte resposta à 

interpelação escrita do Sr. Deputado Ho Ion Sang, de 8 de Abril de 2022, enviada a coberto 

do ofício da Assembleia Legislativa n.º 404/E309/VII/GPAL/2022, de 21 de Abril de 

2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 22 de Abril de 2022: 

1. O IAM salientou que iniciou, em 2020, o estudo temático sobre o “Planeamento 

Geral do Sistema de Jardinagem e Arborização Urbanas de Macau” e concluiu 

actualmente a elaboração dos indicadores de arborização do território, incluindo 

a taxa de arborização urbana nas 18 zonas da RAEM, a superfície do espaço 

verde urbano per capita, o raio de cobertura do espaço verde público de lazer e 

os “Indicadores para Planeamento do Terreno Destinado a Arborização do IAM 

e Proposta da Concepção Conforme as Necessidades”, que servirão, no futuro 

como importante referência para o Governo da RAEM promover os trabalhos 

relacionados com a arborização do território. 

2. No Plano Director da RAEM (2020-2040), foi proposta, para além da 

manutenção dos espaços verdes existentes, a construção de novos corredores 

verdes costeiros nos Novos Aterros, assim como a realização adequada de 

aterros junto à costa na margem nordeste da península de Macau, com o intuito 

de se criarem mais jardins e zonas verdes nos bairros comunitários, para o 

aumento progressivo da área global das zonas verdes em Macau. Além disso, 

em articulação com o aprofundamento do planeamento das zonas verdes, 

aquando da classificação dos solos segundo a sua função e da distribuição dos 

diferentes equipamentos sociais e de utilização colectiva, proceder-se-á, tanto 
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na área de implantação do equipamento como na sua área periférica, ao 

planeamento dos diferentes tipos de espaços verdes. 

 O IAM sublinhou que, em linha com a estratégia em matéria de arborização com 

o objectivo de “preencher as lacunas e elevar a qualidade”, tem colaborado 

proactivamente no domínio do planeamento urbanístico, adoptando formas 

diversificadas de arborização conforme as diferentes características de cada 

bairro, nomeadamente através do acréscimo de abrigos verdes, da plantação de 

árvores adequadas com copa grande e mais resilientes à acção do vento, bem 

como da plantação de vegetação arbustiva de alturas variadas, no sentido de 

elevar a qualidade de arborização da paisagem urbana. 

3. O IAM salientou que, face aos escassos recursos de terrenos de Macau e à sua 

grande densidade demográfica, é difícil proporcionar espaços de lazer dirigidos 

a grupos específicos de pessoas. Nesta óptica, o IAM irá, tendo em conta 

diversos aspectos, como a distribuição da população, a estrutura etária, as 

necessidades de utilização, a protecção ambiental, as condições de 

aproveitamento do terreno e do espaço, entre outros, efectuar alguns 

ajustamentos nas acções de arborização, de modo a que sejam compagináveis 

com as condições do terreno, e introduzir diferentes elementos de lazer, como 

por exemplo, campos livres, espaços para trotinetas, parques infantis, 

equipamentos de manutenção física, quiosques, mesas de xadres, entre outros. 

Além disso,  a fim de responder às necessidades das diferentes faixas etárias, o 

IAM tem também procurado, de forma dinâmica, criar novos espaços de lazer, 

como a Zona de Lazer da Marginal da Estátua de Kun Iam e a Zona de Lazer 

Municipal Temporária (Doca do Lam Mau), que já entraram em funcionamento. 

O IAM continuará a ouvir as opiniões das associações, especialistas e residentes, 

procurando melhorar sucessivamente a gestão das instalações e elevar a 
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qualidade dos serviços, no sentido de promover, por conseguinte, o 

desenvolvimento do espaço urbano de lazer. 

  O Director, 

Lai Weng Leong 

 10 de Maio de 2022 

 


