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 Resposta à interpelação escrita apresentada pela 
Sr.ª Deputada à Assembleia Legislativa, Lei Cheng I 

 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o 

parecer do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), apresento a seguinte resposta à 

interpelação escrita da Sr.ª Deputada Lei Cheng I, de 19 de Novembro de 2021, enviada 

a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 171/E111/VII/GPAL/2021, de 30 de 

Novembro de 2021, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 1 de Dezembro 

de 2021: 

 

1. O IAM salientou que tem prestado atenção ao ambiente comunitário e aos 

espaços de lazer do complexo de habitação pública de Seac Pai Van, tendo 

iniciado o plano de optimização do sistema pedonal e do ambiente verde de 

Seac Pai Van, incluindo o reordenamento dos passeios nas laterais da Alameda 

da Harmonia para a construção de mais zonas de lazer, a criação de instalações 

recreativas e desportivas e de parques infantis, entre outros, com vista a 

satisfazer a procura que se verifica. Por outro lado, está a ser estudada a 

construção de uma passagem de ligação entre a zona comunitária de Seac Pai 

Van e o Alto de Coloane, por forma a facilitar as deslocações. 

 

2. O IAM sublinhou que o Parque Urbano de Seac Pai Van, localizado ao redor 

do Reservatório de Seac Pai Van, dispõe de parque infantil, ciclovia, pista de 

corrida, trilhos, zonas recreativas e desportivas, entre outras instalações de 

lazer. O referido parque entrou em funcionamento em finais de Outubro do 

corrente ano e está aberto ao público 24 horas por dia. 
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3. O IAM salientou que o plano de construção de uma zona de lazer provisória no 

Lote CN2c de Seac Pai Van deve articular-se com os trabalhos do Plano 

Director. 

Relativamente ao Lote CN2c de Seac Pai Van que ainda não foi aproveitado, a 

DSSOPT realizou, recentemente, uma acção conjunta interdepartamental para 

a sua recuperação, tendo o mesmo sido entregue posteriormente, juntamente 

com outros vários terrenos, ao IAM para uso provisório. 

No projecto do Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau 

(2020-2040) foi proposta a disponibilização de mais terrenos, para além dos 

novos aterros urbanos, nomeadamente na Taipa e em Seac Pai Van, incluindo 

os terrenos afectos à habitação situados no Lote CN2c de Seac Pai Van. O 

Governo da RAEM irá, em sintonia com o Plano Director, ponderar de forma 

geral, através da cooperação com os diferentes serviços competentes, a 

promoção da melhoria das instalações relacionadas com a vida quotidiana na 

zona de Seac Pai Van, de modo a torná-la numa zona habitacional confortável, 

acessível e arborizada, bem como a disponibilização de mais instalações de 

lazer que vão ao encontro das necessidades do dia a dia dos residentes, 

elevando a qualidade do ambiente habitacional geral. 

 

O Director, Subst.º, dos Serviços de Solos, 

Obras Públicas e Transportes, 

Lai Weng Leong 

 16 de 12 de 2021 

 


