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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre a ampliação e a ligação entre as ciclovias  

  

Segundo as afirmações do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) durante o 

debate sobre as LAG em Abril de 2020, há planos para ligar as duas ciclovias da Taipa 

e estendê-las, em mais 1,5 Km, em direcção a Pac On; depois da ligação, a ciclovia 

terá, no seu todo, 7,5 km, e vai-se tentar concluir as respectivas obras em 2021. 

Todavia, segundo as afirmações do IAM no início deste ano, devido à situação de 

pandemia, não foi possível a entrada em funcionamento de algumas instalações 

conforme o prazo, o que resultou em atrasos da obra. Quanto aos problemas 

relacionados com a ligação à ciclovia do Cotai, o IAM está a dialogar com os serviços 

de obras públicas, esperando acertar uma solução ainda durante este ano.  

Segundo as afirmações do Secretário para a Administração e Justiça no debate 

das LAG ocorrido há dias, existe uma pequena baía entre a Pista de Bicicletas “Flor 

de Lótus” e a ciclovia da Zona de Lazer da Marginal da Taipa, e planeia-se criar uma 

ponte para a respectiva ligação. Ainda segundo o mesmo, tendo em conta as 

limitações de espaço, aquando da concepção da ponte há que ter em conta que esta 

deve permitir a passagem de embarcações, no entanto, não pode ser muito oblíqua, 

pois isso dificulta o andar de bicicleta, portanto, o Governo vai tomar como referência 

as experiências das outras regiões aquando da respectiva concepção.  

De facto, já em 2018, na resposta a uma interpelação escrita minha, o IAM 

afirmou ter avançado com estudos sobre a ligação entre a ciclovia da Flor de Lótus e 

a da marginal da Taipa, e que a solução preferida era a construção de um viaduto, 
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depois de considerados os resultados da análise das vantagens e desvantagens da 

construção dum viaduto ou duma ponte móvel. Contudo, já passaram três anos e o 

projecto de construção ainda não está definido.  

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

A solução para a ligação entre a ciclovia da Flor de Lótus e a da marginal da Taipa 

vai ser confirmada ainda este ano? Qual é o ponto de situação das obras de extensão, 

em 1,5 km, da ciclovia da marginal da Taipa em direcção a Pac On? Quando é que as 

obras vão estar concluídas?  
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O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Chan U  


