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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 “Grid management” dos bairros comunitários de Macau 

Nos últimos anos, uma gestão do tipo “grid-style social management” tem-se 

desenvolvido a longo prazo nas cidades do Interior da China e foi implementado um 

mecanismo de comunicação aperfeiçoado em muitas ruas e bairros comunitários, 

através da plataforma de informação de “grid management”. Mais ainda, a referida 

plataforma criou ainda uma conjuntura para os trabalhos de prevenção e controlo da 

epidemia, de forma horizontal e vertical e com cobertura total e sem “ângulo morto”, o 

que pode servir de referência para Macau, especialmente neste período epidémico. 

De facto, a falta de instalações comunitárias e de aperfeiçoamento na gestão 

comunitária em Macau, entre outras situações, causaram lentidão no processo de 

desenvolvimento da gestão urbana. O problema do lixo existente em muitos edifícios 

antigos é grave, por exemplo, no ano passado, durante o período epidémico em 

Macau, o Governo procedeu à remoção de toneladas de lixo de edifícios antigos, o 

que foi grave. Por outro lado, existem problemas ocultos de segurança nos bairros 

comunitários e até problemas de segurança nos espaços públicos, tais como a queda 

de betão, que necessitam de ser resolvidos urgentemente. 

Macau é uma terra pequena mas populosa, assim sendo, para promover a gestão 

urbana e desenvolver uma cidade inteligente, é necessário desenvolver bem os 

detalhes dos diversos trabalhos, começando especialmente pela gestão comunitária 

e, em conjugação com as experiências de desenvolvimento urbano do Interior da 
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China, fazer uma “teia de aranha” gigante para Macau; efectuar a integração da 

informação demográfica comunitária e da informação sobre assuntos sociais, através 

da criação de uma plataforma de gestão de serviços integrados de base; e estabelecer 

uma base de dados dinâmica, para assim responder às solicitações dos cidadãos, e 

efectuar a cobertura total e a supervisão e gestão dos serviços prestados aos cidadãos 

e das situações de emergência nos bairros comunitários. 

A longo prazo, os problemas dos bairros comunitários poderão ser resolvidos 

radicalmente, melhorando a gestão comunitária e promovendo o desenvolvimento de 

uma cidade inteligente. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Tomando como referência a situação de Guangzhou, através da gestão da 

epidemia em “grid”, os respectivos trabalhos de prevenção e controlo foram 

pormenorizados, abrangendo desde os grupos de wechat dos edifícios até às zonas 

residenciais com um único prédio, formando um mecanismo regular. Assim sendo, o 

Governo deve tomar como referência esta situação e aperfeiçoar o mecanismo de 

prevenção de epidemias de Macau, de forma atempada e abrangente. Vai fazê-lo? 

2. Por outro lado, no que diz respeito ao aperfeiçoamento da gestão comunitária, 

a gestão integral pode ser realizada através da plataforma “grid management”. Neste 

sentido, vai o Governo, em conjugação com a aplicação móvel “IAM em Contacto”, 

lançar uma plataforma de “grid-style social management” em nuvem, procedendo 

atempadamente ao tratamento das diferentes situações, no sentido de elevar a 

eficácia da cooperação interdepartamental? 
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3. O Governo deve ainda criar um mecanismo de formação, com vista a formar 

pessoal de “grid management”, para dar resposta atempada às solicitações dos 

cidadãos, bem como integrar no pessoal de coordenação de “grid management” os 

actuais membros dos Conselhos Consultivos de Serviços Comunitários, os membros 

do Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais, os coordenadores de 

policiamento comunitário do Corpo de Polícia de Segurança Pública, os chefes de 

segurança comunitária contra incêndios do Corpo de Bombeiros e o respectivo 

pessoal das associações que prestam serviços comunitários, em prol da construção 

de uma rede de protecção segura de gestão comunitária. Vai fazê-lo? 
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