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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Acelerar a concretização do planeamento da zona da Ilha Verde  

 

Com o desenvolvimento social, foram construídas muitas habitações públicas e 

privadas na Ilha Verde, o que contribuiu para um maior fluxo de pessoas nesta zona. 

No entanto, devido à falta de planeamento no passado, não foi implementado aí 

nenhum plano de reordenamento ao longo dos anos. Neste momento, na zona da 

Ilha Verde, há muitos terrenos não aproveitados, o ambiente sanitário é péssimo e os 

problemas de trânsito perturbam os moradores. Segundo alguns deles, ao longo dos 

anos, o Governo da RAEM não planeou nem desenvolveu a zona em causa, o que 

resultou na grave insuficiência de instalações complementares comunitárias. Além 

disso, nesta zona existem também instalações desagradáveis, tais como, instalações 

de tratamento de lixo, sucatas, armazéns intermédios, etc., levando ao 

descontentamento e às preocupações dos moradores. Se o Governo continuar a 

adoptar uma atitude passiva no planeamento da Ilha Verde, Macau vai perder uma 

oportunidade importante de desenvolvimento.                               

Após a entrada em funcionamento do Posto Fronteiriço Qingmao no ano 

passado, há mais vantagens no desenvolvimento da zona da Ilha Verde e, com a 

divulgação do “Plano Director Urbanístico”, o Governo deve tomar a iniciativa de 

agarrar esta oportunidade de desenvolvimento, para resolver os problemas 

existentes na zona da Ilha Verde e concretizar, o mais rápido possível, o planeamento 

da mesma, com vista a aperfeiçoar o ambiente de vida dos moradores e o ambiente 
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de desenvolvimento da comunidade, melhorando a imagem da cidade e criando uma 

base para o desenvolvimento económico regional.                               

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Os terrenos desaproveitados na Ilha Verde estão cobertos de ervas daninhas, 

e alguns estão a ser ocupados e usados para a construção de barracas e o 

depósito de objectos diversos. Há cada vez mais pessoas a mudarem-se 

para a zona da Ilha Verde, onde há escolas, zonas verdes, habitações 

públicas e muitas instalações industriais, mas, como não existe um 

planeamento geral para esta zona, as instalações comunitárias existentes 

não conseguem satisfazer as necessidades reais, nem acompanhar o 

desenvolvimento do Posto Fronteiriço Qingmao e das habitações, quer 

privadas quer públicas, nas suas proximidades, o que afecta a imagem da 

cidade. Futuramente, vai haver uma maior circulação de pessoas nos locais 

circunstantes, como o Posto Fronteiriço Qingmao, por isso, o Governo deve 

reiniciar o Plano de Ordenamento Urbanístico da Ilha Verde e implementar, 

gradualmente, o referido plano, começando pelo mais fácil e chegando ao 

mais difícil, por forma a concretizar o desenvolvimento geral da zona da Ilha 

Verde. Vai fazê-lo? 

2. Segundo alguns moradores da zona da Ilha Verde, alguns passeios estão a 

ser ocupados por instalações antigas, por isso, os peões são obrigados a 

andar nas estradas, e, mais, as vias próximas do Parque Industrial 

Transfronteiriço estão bastante desniveladas, o que põe em risco a 

segurança de deslocações dos moradores. Assim sendo, as autoridades 
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devem criar um mecanismo permanente de inspecção rodoviária, ou incluir a 

zona da Ilha Verde no projecto do sistema pedonal da zona Norte, para 

melhorar o ambiente do trânsito da zona em causa e facilitar as deslocações 

dos moradores. Vão fazê-lo?      

  

26 de Agosto de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 

 


