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Interpelação escrita 

 

Transformação da antiga fábrica de panchões Iec Long numa zona especial 

destinada a exposições sobre o sector de panchões de Macau 

 

 

A antiga Fábrica de Panchões Iec Long está abandonada há muito tempo. O 

terreno onde esta se encontra passou por uma “tempestade” de troca de terrenos que 

nada teve a ver directamente com ela, no entanto, não se sabe porque é que o projecto 

da sua transformação na referida zona para exposições continua a não passar de 

“muita parra e pouca uva”. Nas LAG da área dos Assuntos Sociais e Cultura para o 

corrente ano, refere-se novamente que a antiga Fábrica de Panchões Iec Long vai ser 

transformada numa zona de actividades de lazer com características próprias, sob o 

tema da indústria de panchões de Macau, no entanto, não existem informações sobre 

a sua concretização. Atendendo aos procedimentos de desenvolvimento das obras 

públicas em Macau, não é possível fazer previsões sobre quanto tempo é necessário 

desde o planeamento dos serviços da pasta da cultura até ao avanço da construção 

assumida pelos serviços de obras públicas. A antiga fábrica de panchões Iec Long já 

está abandonada há muito tempo e não podemos esperar mais 10 ou 20 anos, pois 

isto não é só um desperdício de terrenos, é também um grande desperdício de 

património cultural. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte:  

1. Nas LAG para 2011, refere-se apenas que a antiga Fábrica de Panchões Iec 

Long vai ser transformada numa zona de actividades de lazer com características 

próprias, sob o tema da indústria de panchões de Macau, mas nada se refere quanto 

à sua concretização. Para transformar Macau numa cidade mundial de turismo e lazer, 

este parque temático, com características das indústrias tradicionais de Macau, é um 

elemento muito importante, pois, recursos como este são raros em Macau. A 

Administração pode arrastar a concretização do projecto do parque temático? 
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2. Segundo as LAG para o corrente ano, a antiga Fábrica de Panchões Iec Long 

vai ser transformada numa zona para actividades de lazer, sob o tema da indústria de 

panchões. Como é que o Governo vai pôr em prática esse plano? O que é que está a 

pensar fazer?  

3. Segundo as regras de desenvolvimento das empreitadas públicas, quando um 

projecto envolve diferentes tutelas, a comunicação é difícil e a execução é mais difícil 

ainda. O Governo está determinado a transformar o terreno onde se encontra a 

referida fábrica num parque temático, o que exige coordenação entre as pastas da 

cultura e das obras públicas. Como é que esta coordenação vai ser feita? Deve ser 

criado um mecanismo de comunicação, com vista a acelerar a conclusão da obra e a 

entrada em funcionamento do parque temático. O Governo vai fazê-lo?  

 

 

26 de Fevereiro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da  

Região Administrativa Especial de Macau, 

Au Kam San 

 

 

 


