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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

 Prestar atenção à construção da cidade inteligente de Macau         

 

Nos últimos anos, em termos da construção da cidade inteligente, o Governo 

tem prestado grande atenção aos cuidados de saúde inteligentes, à educação 

inteligente e ao turismo inteligente. Mas, quanto ao desenvolvimento da cidade 

inteligente, os cidadãos não vêem muitas mudanças, por isso, o Governo deve 

esforçar-se mais, a fim de responder às necessidades da sociedade.    

A construção inteligente é já uma tendência irreversível do desenvolvimento das 

cidades, e uma cidade inteligente pode elevar, em todos os aspectos, a qualidade de 

vida da população, e também beneficiar a governação. Assim sendo, ao fazer o 

planeamento urbanístico para os próximos 20 anos, não se deve descurar o 

planeamento geral da cidade inteligente, pois, caso contrário, o desenvolvimento de 

Macau ficará necessariamente atrasado em relação às regiões vizinhas.        

No projecto do Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau 

(2020-2040), o Governo propõe a construção de Macau como cidade feliz, inteligente, 

sustentável e resiliente, no entanto, no que respeita à construção inteligente, não se 

define nenhum rumo a seguir, ou seja, não há sistematização nem nos regimes nem 

nas medidas. Para promover plenamente a construção da cidade inteligente, a tarefa 

primordial é criar e elaborar diplomas complementares, pois só com um bom regime 

jurídico é que se pode oferecer garantias à construção da cidade inteligente, caso 

contrário, esta construção não passará de um sonho.     
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Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte:                        

1. No respeitante ao futuro desenvolvimento da cidade inteligente, o Governo já 

fez algum estudo aprofundado sobre a promoção da construção da cidade 

inteligente, em particular, sobre a legislação correspondente? Que rumos é 

que o Governo vai seguir para promover o trabalho legislativo sobre a 

construção da cidade inteligente? 

2. Quanto à promoção da cidade inteligente, além do governo inteligente, que já 

está em promoção, que outras áreas é que o Governo vai promover? 

3. Recentemente, registou-se uma avaria na “conta única”, que veio demostrar 

as imperfeições de Macau na promoção da construção da cidade inteligente, 

especialmente no que respeita às infra-estruturas. O que é que o Governo vai 

fazer para melhorar as infraestruturas associadas à cidade inteligente?                
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