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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Prestar atenção ao reordenamento dos parques e das zonas de lazer da 

zona Norte   

Nos últimos anos, sob a atenção e a promoção activa de todos os sectores da 

sociedade, o Governo tem optimizado gradualmente todos os parques e as zonas de 

lazer de Macau e, sob a influência da epidemia, que resultou na redução das viagens 

ao exterior, estes lugares transformaram-se em bons locais para muitos residentes 

durante os feriados. No entanto, as instalações dos diversos parques e zonas de 

lazer são diferentes, portanto, são também diferentes o grau da sua deterioração e a 

velocidade da sua renovação. Segundo as opiniões que me apresentaram muitos 

moradores da zona Norte, nos feriados, há sempre muitas pessoas nos parques e 

nas zonas e instalações de lazer e de divertimento da zona Norte, o que leva a que 

as instalações se deteriorem rapidamente e muitas delas tenham de ser renovadas e 

reparadas urgentemente. Como a oferta de instalações municipais não consegue 

satisfazer a procura, algumas famílias, incluindo idosos e crianças, só podem 

deslocar-se até outras zonas para as suas actividades de lazer e divertimento. 

De acordo com os dados dos censos mais recentes, na zona Norte, só a zona 

dos Novos Aterros da Areia Preta e a zona da Areia Preta e do Iao Hon já ocupam os 

primeiros dois lugares das zonas com mais população, sem se contar com a 

população das zonas de Fai Chi Kei, de Toi San e da Ilha Verde. Com base neste 

elevado número de população, a procura por instalações como as referidas será 
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inevitavelmente maior. O Governo concluiu recentemente os trabalhos de 

remodelação do Jardim de Iao Hon na zona Norte, com a introdução de 

equipamentos divertidos e interessantes, o que merece o nosso reconhecimento, 

mas, face ao aumento da população na zona Norte, esses trabalhos ainda são 

insuficientes. 

De facto, em comparação com as várias obras realizadas pelo Governo nestes 

últimos anos, no Parque do Chunambeiro, no Jardim de Luís de Camões, no Jardim 

da Flora e na zona de lazer da marginal da Estátua de Kun Iam, entre outros, o 

andamento das obras nos parques, das instalações de lazer e das instalações de 

divertimento na zona Norte está evidentemente atrasado. Por exemplo, as obras do 

Parque Municipal Dr. Sun Yat Sen, um importante espaço de lazer na zona Norte, 

ainda não foram iniciadas. Segundo as queixas que me chegaram no passado, as 

instalações da Rua Central de Toi San, da Rua da Missão de Fátima e da zona de 

lazer do Bairro Social de Tamagnini Barbosa já estão a ser utilizadas há muitos anos, 

há problemas de insuficiência e deterioração de instalações, mas não há qualquer 

notícia sobre a resolução de tudo isto. Por isso, os moradores da zona Norte 

esperam que o Governo acelere o plano de ordenamento das instalações desta zona. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Na resposta ao relatório sobre a execução orçamental da Comissão de 

Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, o Instituto para os 

Assuntos Municipais (IAM) refere que as obras de melhoramento do Parque 

Municipal Dr. Sun Yat Sen foram suspensas e que após uma avaliação global dos 
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envolventes terrenos disponíveis e das necessidades de desenvolvimento da 

Praça do Posto Fronteiriço Qingmao, ia proceder a uma ponderação global e 

proceder à respectiva elaboração, por forma a obter melhores resultados. 

Quando é que este trabalho vai estar concluído? Existe alguma calendarização 

para das respectivas obras? 

2. Na resposta a uma interpelação minha do ano passado, o IAM refere que, em 

relação ao plano de reordenamento e concepção das instalações na zona da Rua 

Central de Toi San, da Rua da Missão de Fátima e da zona de lazer do Bairro 

Social de Tamagnini Barbosa, vai recolher as opiniões dos moradores e das 

associações. Qual é o ponto da situação? 

 

22 de Abril de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 

 


