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 Resposta à interpelação escrita apresentada pela 
Sr.ª Deputada à Assembleia Legislativa, Song Pek Kei 

 
Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o 

parecer da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT),  apresento a 

seguinte resposta à interpelação escrita da Sr.ª Deputada Song Pek Kei, de 26 de Agosto 

de 2022, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa                                                

n.º 868/E659/VII/GPAL/2022, de 1 de Setembro de 2022, e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo, em 2 de Setembro de 2022: 

1. O Governo da RAEM iniciou, de acordo com o Plano Director da RAEM (2020-

2040), a elaboração dos planos de pormenor de várias zonas, nomeadamente da 

Zona Norte – 1 (Zona da Ilha Verde, Zona do Fai Chi Kei e Zona do Lam Mau), 

Zona Este – 2, Zona do Porto Exterior – 1 e Zona do Porto Exterior – 2. Aquando 

da elaboração dos respectivos planos de pormenor, o Governo irá, tendo em 

conta a situação actual e as necessidades de desenvolvimento destas zonas, 

aperfeiçoar, de forma contínua, a distribuição do espaço em geral, bem como 

optimizar as instalações colectivas e de lazer, de modo a concretizar a criação 

de um ambiente comunitário com boas condições de habitabilidade e elevar, em 

geral, a qualidade de vida dos residentes. 

2. A DSAT salientou que estão em curso trabalhos relativos ao estudo do 

Planeamento Geral do Trânsito e Transportes Terrestres de Macau (2021-2030), 

tendo sido proposto, no respectivo documento de consulta, o incentivo à 

deslocação ecológica e o aumento razoável das vias pedonais, incluindo o 

planeamento de uma passagem pedonal do Posto Fronteiriço Qingmao ao Lido  

para aumentar a acessibilidade dos moradores da zona da Ilha Verde. Por outro 

lado, a DSAT irá colaborar com os serviços competentes no desenvolvimento 
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dos trabalhos relacionados com o planeamento urbanístico e a gestão de solos, 

emitindo pareceres no âmbito do trânsito, com vista a optimizar o ambiente de 

deslocação da referida zona. 

 

  O Director, 

Lai Weng Leong 

     19 de Setembro de 2022 

  

 

 


