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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Planeamento geral para a instalação de espaços de lazer 

 

Segundo o relatório das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2020, o 

Governo vai planear aproveitar 10 terrenos desaproveitados para aumentar os 

espaços de lazer em Macau e nas Ilhas. Nos últimos anos, o Governo tem-se 

empenhado na criação de espaços de lazer, mas a aleatoriedade é forte, isto é, por 

exemplo, os terrenos retomados são considerados como terrenos de lazer, faltando-

lhes planeamento geral e análise de dados. As autoridades devem, tendo em conta o 

futuro planeamento urbanístico e a distribuição e desenvolvimento da população, 

integrar os dados do passado, sistematizar, planear e actualizar os espaços de lazer 

de Macau, definir um plano de trabalho razoável e, quando reunidas as condições, 

abrir mais canais para a participação do público na construção conjunta dos seus 

bairros comunitários. 

Sabe-se que a falta de planeamento vai afectar ainda mais a instalação e 

concretização de espaços de lazer. Por exemplo, o Instituto para os Assuntos 

Municipais (IAM) tinha um plano inicial de investimento de 30 milhões de patacas para 

a construção de um parque provisório com pneus, aproveitando 4 terrenos 

desaproveitados no centro da Taipa, tratando-se de um dos pontos mais relevantes 

das LAG deste ano, mas, posteriormente, gerou-se controvérsia sobre a conservação 

da antiga fábrica de tecelagem, etc. Assim, no debate das LAG para 2021, o Secretário 

para a Administração e Justiça, André Cheong, referiu que, depois de ouvidas as 
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opiniões dos diversos sectores da sociedade, iria racionalizar o aproveitamento dos 4 

terrenos, de acordo com o plano director. O mesmo aconteceu com o desenvolvimento 

de Hac Sá e de outros espaços de lazer. Naquele debate, em resposta à minha 

pergunta, o Secretário referiu que a dimensão do parque de lazer de Hac Sá é grande, 

esperando conseguir uma melhor concepção, tendo em conta o resultado do 

tratamento das opiniões recolhidas na consulta sobre o plano director; e que, no futuro, 

após a conclusão do plano director, vai evitar a criação de espaços de lazer dispersos, 

pois vai planear e efectuar uma disposição dos espaços de lazer de forma geral. 

A sociedade presta grande atenção ao desenvolvimento do terreno da zona de 

lazer de Hac Sá e, como a epidemia dificulta a saída dos cidadãos de Macau, estes 

sentem ainda mais a falta de espaços de lazer e de instalações ao ar livre. Assim, a 

sociedade concordou, basicamente, com a concepção, lançada pelas autoridades, do 

aproveitamento do terreno da zona de lazer de Hac Sá, esperando que as autoridades 

competentes acelerassem a sua construção. Mas, se há que esperar pela conclusão 

do plano director, receia-se que o respectivo plano seja continuamente adiado e que 

não haja uma calendarização para a sua concretização. 

Face ao exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Em relação ao planeamento e à criação de espaços de lazer, as autoridades 

devem proceder, em primeiro lugar, a um estudo e planeamento preliminares, com 

base nos dados do passado, e proceder, o mais rápido possível, ao planeamento geral 

e detalhado dos espaços de lazer de Macau, após a conclusão do plano director. Vão 

fazê-lo? 
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2. Na resposta a uma interpelação minha, o IAM refere que, segundo as previsões, 

os trabalhos de planeamento sobre o terreno de lazer de Hac Sá estarão concluídos 

em 2021 e que, durante a fase de planeamento, serão construídos diversos espaços 

provisórios para utilização dos cidadãos, tais como campos para cultivo, churrasco 

(BBQ), etc., que vão entrar em funcionamento no final do corrente ano. A construção 

da zona de lazer de Hac Sá vai ser adiada e influenciada pela não conclusão do plano 

director? Quando é que se prevê a conclusão do planeamento da zona de lazer de 

Hac Sá? Existe alguma calendarização para o efeito? 

 

27 de Novembro de 2020 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam Lon Wai 


