
 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 

Região Administrativa Especial de Macau 
Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2021‐02‐25‐Wong Kit Cheng (P) GES‐MMC  1 

INTERPELAÇÃO ESCRITA 

Optimização das instalações de divertimento infantil 

Nos últimos anos, com a atenção dispensada pelos diversos sectores da 

sociedade e a sua promoção activa, o Governo optimizou gradualmente, através de 

melhoramento e remodelação, as instalações de divertimento infantil dos jardins, 

parques e zonas de lazer de Macau, tais como, o Parque do Chunambeiro, o Jardim 

de Luís de Camões, a Zona de Lazer da Praça de Ponte e Horta, etc. Nalguns jardins 

e parques foram acrescentadas instalações de divertimento para todos e por faixas 

etárias, instalações sem barreiras, bem como salas de amamentação e ainda 

destinadas aos bebés, trabalho este que mereceu o reconhecimento da sociedade. 

Na sequência do aumento das exigências dos pais em relação ao ambiente e espaço 

para o crescimento das crianças, e da redução das viagens ao exterior dos residentes 

decorrente da epidemia, os jardins, parques e zonas de lazer tornaram-se um bom 

local para os pais e os seus filhos se divertirem. Actualmente, as instalações dos 

jardins e parques e das áreas de lazer variam de zona para zona, e o grau de desgaste 

também é diferente, assim sendo, os cidadãos esperam que as diversas zonas de 

Macau disponham de instalações de divertimento infantil adequadas e que as mesmas 

sejam periodicamente reparadas e optimizadas. 

Recentemente, recebi queixas de residentes de que as instalações de 

divertimento infantil da zona de lazer da Rua Central de T'oi Sán (ao lado do Edifício 

“Da Ming Court”) estão degradadas, o que afecta gravemente o divertimento das 

crianças naquela zona. Como na zona de Tamagnini Barbosa existem muitas escolas, 

jardins-de-infância e creches, existindo já sete escolas na zona de lazer da Rua 
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Central de T'oi Sán, e tendo em conta ainda a população infantil com residência 

habitual e a população flutuante após as aulas, a procura de instalações de 

divertimento para crianças é relativamente mais elevada nessa zona. No entanto, até 

ao momento, não há mais informações sobre o reordenamento dessa zona de lazer 

da Rua Central de T'oi Sán, e ainda das da Rua da Missão de Fátima, do Bairro Social 

de Tamagnini Barbosa, nem do Parque Municipal Dr. Sun Yat-Sen. Na realidade, para 

além da zona Norte, com a maior densidade populacional, existem ainda problemas 

com a insuficiência, a degradação e o envelhecimento de instalações de diversões em 

algumas zonas de Macau, por isso, as famílias com necessidade de diversão só 

podem optar pelo “divertimento fora da sua zona”, deslocando-se especialmente aos 

jardins e parques e às zonas de lazer mais frequentados e com melhores instalações, 

o que agrava a questão do envelhecimento das instalações de divertimento. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Relativamente ao problema da falta e do envelhecimento das instalações de 

divertimento infantil na zona Norte, incluindo a zona de Tamagnini Barbosa, para além 

das obras de reordenamento do Jardim do Mercado do Iao Hon, de que planos 

dispõem as autoridades para a optimização e remodelação das instalações dos jardins 

e parques dessa zona? A zona de lazer da Rua Central de T'oi Sán e as zonas de 

lazer da Rua da Missão de Fátima e do Bairro Social de Tamagnini Barbosa estão 

apenas separadas por uma rua. Por forma a enriquecer a experiência de divertimento 

das crianças de diferentes faixas etárias, as autoridades vão proceder à reorganização 

e optimização das três zonas de lazer, bem como à divisão das funções dessas zonas 

de lazer e das instalações de divertimento, consoante a idade das crianças? 
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2. O Parque Municipal Dr. Sun Yat-Sen é um dos poucos jardins integrados de 

grande dimensão na Península de Macau e um dos mais utilizados na zona Norte. No 

ano passado, as autoridades afirmaram que iam avançar, ainda este ano, com o 

concurso público para as obras de optimização. Qual é o andamento desse trabalho? 

Com vista a aperfeiçoar as instalações municipais para os residentes, vão ainda tomar 

como referência a experiência bem-sucedida do passado, isto é, a criação de zonas 

de divertimento por faixas etárias no Jardim de Luís de Camões e de salas de 

amamentação, etc. no Parque do Chunambeiro? 

3. De acordo com o planeamento de construção e optimização dos jardins e 

parques e zonas de lazer, os complexos de lazer de grande dimensão do parque de 

campismo de aventura para os jovens junto da praia de Hac Sá e do corredor costeiro 

verde na margem sul da Península de Macau, bem como a zona de lazer recreativa e 

desportiva do reservatório de Seac Pai Van, poderão disponibilizar aos residentes 

mais espaços para a realização de actividades de grande envergadura. Assim sendo, 

qual é o andamento das respectivas obras? 

 

25 de Fevereiro de 2021 
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