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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Construção de zonas de lazer 

Durante as férias da Páscoa, devido à epidemia, os residentes, na sua maioria, 

optaram por passar as férias em Macau, e várias instalações desportivas e zonas de 

lazer, como a Praia de Hác-Sá, a Zona de Lazer da Marginal da Estátua de Kun Iam, 

o Parque Central da Taipa, as Zonas de diversão infantil da Guia e do Jardim Luís de 

Camões, e a Zona de Lazer da Marginal da Taipa (pista de bicicletas), encontravam-

se superlotadas, o que demonstra a insuficiência de instalações de lazer, afectando a 

experiência dos residentes e turistas, portanto, a sociedade espera que a referida 

situação possa ser alvo de melhorias, com vista a criar um melhor ambiente de lazer 

e desporto para os residentes, contribuindo assim para promover a construção, em 

Macau, do Centro Mundial de Turismo e Lazer.  

Nos últimos anos, o Governo tem feito muitos trabalhos, incluindo a optimização, 

a renovação e a construção de algumas instalações de lazer e desporto, o que 

representa melhorias significativas face ao passado, e muitas dessas instalações 

foram bem acolhidas pela população.  

No entanto, dada a escassez permanente de instalações públicas de lazer e 

desporto, verifica-se frequentemente a superlotação de algumas dessas instalações 

de grande envergadura. Devido à epidemia, os residentes reduziram as suas viagens 

ao exterior e o seu entusiasmo pelo desporto e pelo lazer tem aumentado 

constantemente, mas, como a concretização do plano director leva ainda muito tempo, 

é premente resolver o problema da falta de oferta das referidas instalações, logo é 
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necessário acelerar o planeamento e avançar com a sua construção.  

Para além de satisfazer as necessidades dos residentes, as instalações públicas 

de lazer e desporto são também um suporte relevante para mostrar as características 

da cultura de Macau e elementos importantes que permitem às pessoas experimentar 

o espaço turístico e de lazer. Apesar das muitas dificuldades em proceder a melhorias 

significativas num curto espaço de tempo, é possível encontrar um rumo para aliviar 

algumas pressões ao nível da procura.  

Assim sendo, a fim de melhorar os espaços de lazer e desporto, e promover a 

construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer, interpelo sobre o seguinte: 

1. Segundo apontou, no ano passado, o Secretário para a Administração e Justiça, 

Cheong Weng Chon, devido ao ambiente geográfico de Macau, as zonas de lazer são, 

de facto, poucas, mas vão ser construídas, de acordo com o relatório do plano director, 

mais zonas de lazer semelhantes à Zona de Lazer da Marginal da Estátua de Kun Iam. 

Recentemente, foi divulgado o Regulamento Administrativo que aprova o Plano 

Director da RAEM (2020-2040), então, qual é o ponto de situação da construção, de 

acordo com o relatório do plano director, das zonas de lazer de grande envergadura? 

Mais, devido à existência de diferentes opiniões no seio da sociedade em relação ao 

projecto do parque de pneus da Taipa, o Governo acabou por suspendê-lo, e afirmou 

que ia aproveitar bem o terreno em causa de acordo com o posicionamento definido 

no plano director e com as opiniões ouvidas. Assim, o Governo deve avançar com os 

respectivos trabalhos o mais rapidamente possível, para acelerar a concretização do 

projecto. Vai fazê-lo? 
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2. A distribuição dos espaços de lazer e desporto em Macau é desequilibrada e 

há poucas instalações de grande envergadura, situação que é mais grave nos bairros 

comunitários velhos. Tudo isto constitui o motivo do grande fluxo de pessoas e da 

superlotação frequente de alguns desses espaços. Contudo, os recursos públicos que 

o Governo pode disponibilizar para resolver este problema são limitados, e a eficácia 

da sua promoção não é alta. Tomando como referência a experiência de outros países 

ou regiões, a introdução das forças sociais e a colaboração entre o sector público e o 

sector privado podem contribuir para melhor resolver o problema e, ao mesmo tempo, 

para haver maiores benefícios sociais. O Governo deve ponderar sobre a introdução 

das forças sociais para resolver o problema da insuficiência dos espaços de lazer e 

desporto nos bairros comunitários velhos. Vai fazê-lo? 
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