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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Leong Hong Sai 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Leong Hong Sai, de 18 de Janeiro de 2022, 

enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 109/E83/VII/GPAL/2022, de 

27 de Janeiro de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 28 de Janeiro 

de 2022: 

1. As informações detalhadas e permanentemente actualizadas sobre os terrenos 

estão disponíveis na Rede de Informação Cadastral, na página electrónica da 

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT).  

2.  A DSSOPT tem acompanhado os trabalhos do planeamento e aproveitamento 

dos terrenos, em conformidade com a Lei do Planeamento Urbanístico. Quanto 

aos terrenos aos quais ainda não foi atribuída uma finalidade definitiva, caso 

haja pedidos apresentados por serviços ou entidades públicas para o seu 

aproveitamento, a título provisório, esta Direcção de Serviços procederá à 

respectiva análise e estudo, podendo parte desses terrenos ser entregue aos 

mesmos para a criação de instalações públicas de lazer, recreativas, desportivas 

ou culturais, se estiverem reunidas todas as condições necessárias. 

2.  Em cumprimento da Lei de Terras, a Comissão de Terras tem-se pronunciado 

sobre os processos de concessão de terrenos e de licença de ocupação temporária 

e, só em 2021, foram totalizados 126 processos sujeitos a parecer da Comissão 

de Terras. Todas as informações relativas à concessão de terrenos são publicadas 

no Boletim Oficial, pelo que não se vislumbra a situação salientada na 
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interpelação de que a dita Comissão não cumpriu rigorosamente a sua missão 

nem desempenhou a sua função própria. 

  O Director, Substituto, 

Wong Chiu Man 

 18 de 02 de 2022 

 


