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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Planeamento de espaços de lazer 

 

A epidemia do novo coronavírus já dura há algum tempo. Devido à epidemia, os 

residentes reduziram o consumo e as viagens fora de Macau. As diversas zonas de 

lazer e as respectivas instalações passaram a locais de lazer importantes para as 

famílias, por isso, são vulgares as situações de sobrelotação nos períodos de férias e 

feriados, altura em que muitas pessoas se divertem nas instalações existentes em 

várias zonas da cidade. Os jogos e as actividades recreativas são muito importantes 

para o desenvolvimento da saúde física e mental das crianças. Nestes últimos anos, 

as autoridades competentes têm acelerado a optimização das instalações existentes 

e criado mais instalações de diversão infantil e zonas de lazer, no sentido de 

proporcionar aos cidadãos mais e melhores espaços de lazer. No entanto, as 

instalações de divertimento para crianças ainda não são diversificadas e não 

conseguem satisfazer as necessidades das crianças com necessidades educativas 

especiais (SEN), sendo assim difícil alcançar o objectivo de diversão inclusiva. 

Ademais, o número de instalações é insuficiente e a sua distribuição é desequilibrada, 

algumas delas são antigas e há poucos espaços cobertos para actividades entre pais 

e filhos. As autoridades devem, tendo em conta o planeamento urbanístico e as 

necessidades da população, proceder a um planeamento racional da distribuição dos 

espaços de lazer de Macau e melhorar a sua qualidade em geral, com vista a 

satisfazer as necessidades dos diferentes grupos de pessoas e a elevar a qualidade 

de vida da população. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Com vista a articulação com os testes comunitários regulares, o Governo da 

RAEM transformou algumas zonas de lazer em postos de testagem ao ar livre. No 

entanto, desde há muito tempo que se registam problemas de distribuição 

desequilibrada e falta de instalações de lazer em Macau. Como é que as autoridades 

competentes vão equilibrar as necessidades entre a prevenção epidémica e as 
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actividades de lazer dos residentes? O Governo salientou que esses postos não são 

permanentes, mas também não divulgou um prazo concreto. Será que o Governo vai, 

futuramente, encontrar novos terrenos ou transformar os terrenos desaproveitados 

que reúnem condições para instalar postos de testes de ácido nucleico, e devolver as 

zonas de lazer aos residentes? Afinal, qual foi o impacto desta epidemia sobre o 

andamento das obras de optimização e de construção das zonas de lazer? Será que 

se registaram atrasos? 

2. Para além da coordenação contínua com o plano director urbanístico e da 

promoção da construção de espaços de lazer nas diversas zonas, aquando do 

planeamento e concepção de instalações de lazer, o Governo deve ponderar sobre as 

necessidades das crianças com necessidades educativas especiais (SEN), e tomar 

isto como uma das orientações para a optimização das instalações de lazer. Vai fazê-

lo? 

3. Ao longo dos anos, as autoridades competentes têm colocado quiosques e 

esplanadas nos jardins e zonas de lazer, o que tem sido muito bem acolhido. Assim, 

as autoridades devem proceder a estudos sobre a criação de esplanadas nos jardins 

mais visitados, com vista a optimizar os espaços de lazer, promover a economia 

comunitária e criar mais postos de trabalho. Vão fazê-lo? 
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