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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Retirada a verba orçamental destinada às obras de aterro da Zona D dos Novos 

Aterros Urbanos - é necessário aproveitar os terrenos retomados para a 

respectiva articulação com a aquisição de habitação pelos diversos grupos de 

residentes 

 

O Governo afirma, reiteradamente, que com os terrenos dos novos aterros 

urbanos e os mais de 80 terrenos retomados, com uma área superior a 700 mil 

metros quadrados, há recursos suficientes para satisfazer racionalmente as 

necessidades habitacionais dos diversos grupos de residentes. Porém, foi 

abandonado o projecto de aterro da Zona D dos novos aterros urbanos, em 2020 a 

taxa de execução orçamental era zero e em 2021 deixou de constar do orçamento, 

por isso, as vinte mil habitações inicialmente previstas para as Zonas C, D e E 

dificilmente poderão vir a ser concretizadas. Os residentes atentos à situação 

entendem que o Governo devia aproveitar os terrenos da Zona A para a construção 

de habitação económica e, em simultâneo, os terrenos retomados relativamente 

maiores para a construção de habitação condicionada (incluindo habitação para a 

classe sanduíche), sem afectar os recursos destinados à habitação económica; e 

entendem outros que o Governo devia aproveitar os terrenos retomados com maiores 

dimensões do Vale de Borboletas e das Zonas C e D dos Lagos Nam Van para a 

construção de habitações para aquisição pelos diversos grupos de residentes.             

 Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 
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1. No ano passado, o Governo promoveu operações conjuntas interserviços 

para retomar cerca de 156 metros quadrados de terrenos, junto à Avenida 

Vale das Borboletas e Avenida Ip Heng, incluindo terrenos ocupados 

ilegalmente e terrenos retomados por caducidade da concessão. O Governo 

está a planear aproveitá-los para a construção de habitação condicionada 

(incluindo habitação para a classe sanduíche)? 

2. O Governo deve aproveitar o terreno das Zonas C e D dos Lagos Nam Van 

para, respeitando a altimetria definida para protecção da vista das linhas da 

Colina da Penha, construir habitação condicionada (incluindo habitação para 

a classe sanduíche). Vai fazê-lo? 

30 de Novembro de 2020 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Ng Kuok Cheong 


