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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre a necessidade de melhorar, continuamente, o ambiente de lazer e de 

divertimentos da população, bem como o ambiente favorável ao 

companheirismo entre pais e filhos 

 

 Os jardins e as zonas de lazer são locais aonde os residentes costumam ir para 

finalidades de lazer, divertimento e companheirismo entre pais e filhos. Sob o impacto 

da epidemia, foram menos as pessoas que viajaram, e a redução do espaço disponível, 

que já é limitado, para finalidades de lazer, divertimentos e companheirismo entre pais 

e filhos levou a que os jardins e as zonas de lazer passassem a ser os locais principais 

para tais finalidades. Para melhor satisfazer as mudanças das necessidades dos 

residentes e as necessidades de prevenção da epidemia, o Governo deve continuar 

a empregar esforços na melhoria do ambiente e das instalações dos jardins. 

 Nos últimos anos, em resposta à procura dos residentes e às necessidades de 

prevenção da epidemia, o Governo investiu muitos recursos para melhorar e 

enriquecer o ambiente e as instalações dos jardins e zonas de lazer. No entanto, a 

subida da taxa de utilização desses locais conduziu ao surgimento e à revelação de 

alguns problemas, destacando-se a existência de uma margem para optimização 

contínua do ambiente e das instalações dos jardins e zonas de lazer. Por exemplo, 

segundo informações de alguns residentes: “a higiene ambiental do jardim na Praça 

de Ponte e Horta tem sido insatisfatória ao longo do tempo e, mesmo depois de chuvas 

torrenciais, o chão ainda está empoeirado, com cheiro desagradável. Foram 
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construídas novas instalações de diversão nas zonas de lazer junto do Chunambeiro 

e do Centro Ecuménico Kun Iam, porém, suspeita-se de que as especificações de 

algumas instalações não se adequam aos utentes em geral, a par da eventual 

existência de potenciais perigos para a segurança”, e vale a pena que as autoridades 

dêem importância e seguimento contínuo à situação.   

 

 Pelo exposto, para efeitos de melhorar o ambiente e as instalações dos jardins 

de Macau, criando um ambiente seguro e confortável para brincar, bem como 

satisfazendo ainda mais as necessidades dos residentes, ao nível do lazer, 

divertimentos e companheirismo entre pais e filhos, interpelo as autoridades sobre o 

seguinte: 

1. Face à epidemia do novo tipo de coronavírus, há que dar especial atenção à 

higiene ambiental dos jardins e, sempre que se registem situações que não 

beneficiam a prevenção e o controlo da epidemia, há que lhes dar seguimento 

imediato para o devido tratamento. Com vista a consolidar os resultados da 

prevenção da epidemia e a criar um melhor ambiente de lazer, divertimentos e 

companheirismo entre pais e filhos, as autoridades devem reforçar a inspecção 

da higiene ambiental dos jardins e zonas de lazer em Macau, e introduzir as 

devidas melhorias. Vão fazê-lo? 

2. Não obstante alguns problemas de higiene ambiental em jardins e zonas de lazer 

terem sido alvo de crítica da população, os mesmos mantêm-se, estando isto, 

em determinado grau, relacionado com o mecanismo de adjudicação dos 

serviços de limpeza. Face a isto, as autoridades devem considerar proceder à 
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avaliação do mesmo, para verificar se existem ou não deficiências com o 

mecanismo de adjudicação dos serviços de limpeza e a respectiva fiscalização. 

Vão fazê-lo? Como é que vão melhorar a situação? 

3. Nas zonas de lazer junto do Chunambeiro e do Centro Ecuménico Kun Iam, 

foram construídas novas instalações recreativas e desportivas, bem como 

instalações para crianças. As autoridades devem assegurar que estas 

instalações satisfazem as necessidades dos utentes e que são seguras e 

correspondem aos padrões de qualidade. Como é que o vão fazer?     

 

12 de Março de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 


