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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre a optimização das zonas de lazer 

 

 O Governo divulgou, recentemente, o 2.º Plano Quinquenal de Desenvolvimento, 

com vista a impulsionar o desenvolvimento de Macau em todos os aspectos. No que 

respeita às infra-estruturas urbanas, o Governo vai adoptar a estratégia de 

arborização “preencher os espaços vazios e elevar a qualidade”, em prol da 

optimização contínua dos espaços de lazer, e vai iniciar, no próximo ano, a 2.ª fase do 

planeamento do Corredor Verde Costeiro. Nesse 2.º Plano Quinquenal de 

Desenvolvimento, também se propõe, enquanto objectivo, melhorar um número não 

inferior a 10 zonas verdes e criar espaços interiores para actividades comunitárias em 

locais adequados para o efeito, disponibilizando instalações municipais diversificadas, 

no sentido de satisfazer as necessidades dos cidadãos das diferentes faixas etárias.  

Actualmente, existem 197 jardins e zonas verdes em Macau, cobrindo uma área 

de quase 3 quilómetros quadrados. Porém, os jardins de grande dimensão, na sua 

maioria, estão localizados na Taipa e em Coloane, sendo poucos os que se encontram 

nas zonas densamente povoadas, tais como a Zona Norte, a Ilha Verde, etc., por isso, 

os moradores precisam de se deslocar até muito longe para chegarem aos jardins, o 

que demonstra que o Governo não teve em conta as necessidades futuras do 

desenvolvimento social aquando da concepção e planeamento. Com as mudanças no 

desenvolvimento social, as infra-estruturas urbanas estão a diversificar-se. Tendo em 

conta que os terrenos para aproveitamento se encontram quase saturados e que a 
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distribuição das instalações de lazer é desigual, como é que, em prol do planeamento, 

de forma científica, do desenvolvimento das zonas de lazer e da melhoria da qualidade 

de vida em Macau, se pode maximizar o aproveitamento dos espaços limitados para 

expandir a reabilitação das ruas da cidade, de modo a transformá-los num suporte a 

aproveitar pelos residentes de diferentes grupos etários, melhorando assim a rede 

viária da cidade de Macau?  

 

  Interpelo, então, o Governo, sobre o seguinte:  

1. Macau dispõe de muitas zonas de lazer públicas. No passado, sempre que a 

situação permitia, o Governo esforçou-se na criação de zonas de lazer, que são 

já cerca de 80. Porém, a maioria delas foi construída sem ter sido tida em conta 

a distribuição espacial, nomeadamente, as ruas, os jardins, etc. A falta de 

concepção e planeamento resultou no aproveitamento insatisfatório de muitos 

espaços e instalações, e na falta de espaços abertos ao público, tornando-se 

assim difícil maximizar o aproveitamento do espaço urbano. No processo de 

planeamento da construção de habitação pública e da reconstrução dos bairros 

antigos, a estrutura demográfica de Macau vai mudar e a procura de instalações 

de lazer vai aumentar. O Governo deve então dispor dum calendário e dum plano 

claros para, tendo em conta a realidade, proceder à delimitação de terrenos para 

a instalação de zonas de lazer, acelerando a concretização do plano destas 

zonas, no sentido de equilibrar as necessidades dos moradores dos diversos 

bairros comunitários. O Governo dispõe desses calendário e plano? 

2. Macau é pequena e tem muitos habitantes. Há muitas lojas que têm à sua porta 
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zonas ocupadas para lazer e com o desenvolvimento social, as zonas de lazer 

vão assumir mais funções do que apenas a função de lazer. No futuro, as 

autoridades devem considerar colaborar com estas lojas, de modo a mobilizar 

os esforços sociais para alcançar a governação conjunta. Assim, será possível 

integrar melhor os espaços de lazer existentes a par do embelezamento das ruas, 

e alargar as funções das zonas de lazer a par de satisfazer as necessidades de 

lazer dos moradores. Isto vai ser feito? 

3. O Governo já criou muitas zonas de lazer ao longo de estradas e em ruelas. Com 

a aceleração do envelhecimento populacional, há cada vez mais idosos 

aposentados que precisam de mais espaços comunitários para satisfazer as 

suas necessidades espirituais. Muitos idosos gostam de participar em 

actividades de lazer no seu dia-a-dia, por exemplo, jogar xadrez, porém há que 

aumentar as funções de muitas zonas de lazer. Não é preciso muito espaço, e 

como em Macau há muitas áreas desaproveitadas, por exemplo, os espaços por 

debaixo de viadutos, entre outros, as autoridades devem considerar optimizar 

estas áreas desaproveitadas, com vista a satisfazer as necessidades dos idosos 

ao nível da sua vida comunitária. Vão fazê-lo?   

 

22 de Dezembro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 


