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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Prestar atenção ao ponto de situação da optimização das instalações públicas 

do bairro comunitário de Seac Pai Van 

 

Com o desenvolvimento urbano de Macau, a população da zona do Cotai tem 

aumentado gradualmente nos últimos anos e, após a conclusão das obras do 

complexo de habitação pública de Seac Pai Van e dos edifícios privados vizinhos, 

formou-se, na zona de Coloane, uma comunidade com alta densidade populacional. 

De acordo com os dados mais recentes do Censos 2021, a população de Coloane era 

de 36 384 pessoas, o que representa um aumento significativo de mais de 35 por 

cento em cinco anos, em comparação com as 26 889 pessoas registadas nos 

InterCensos 2016. O que merece o nosso reconhecimento é que, nos últimos anos, o 

Governo concluiu progressivamente várias instalações comunitárias e municipais 

importantes na zona em questão, nomeadamente, o complexo comunitário, o centro 

de saúde, a escola e a zona de lazer do Reservatório de Seac Pai Van, entre outras, 

o que responde, de certo modo, às necessidades diárias da população. No entanto, 

face à actual densidade populacional daquela zona, com o número de pessoas 

superior a 30 mil, muitos moradores da mesma entendem que ainda há necessidade 

de melhorar e de criar algumas instalações. 

No ano passado, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) afirmou que ia 

dividir a comunidade de Seac Pai Van em três zonas para desenvolver o projecto de 

melhoramento das instalações públicas e das instalações de passagem. As obras da 
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primeira fase já foram concluídas e o concurso público das da segunda fase já foi 

lançado, mas ainda não há uma calendarização concreta para a terceira fase do 

projecto de construção de um elevador vertical, de um elevador inclinado e de uma 

plataforma paisagística que vai dar acesso ao Alto de Coloane. De facto, são muitos 

os idosos daquela zona e, para aqueles que têm dificuldade em deslocar-se, as 

instalações de lazer próximas e o ambiente de deslocação conveniente oferecem-lhes 

mais oportunidades de relaxar física e psicologicamente. Além disso, com a entrada 

em funcionamento das escolas públicas e das duas escolas internacionais naquela 

zona, as necessidades de utilização das referidas instalações por parte dos 

respectivos grupos de pessoas também vão aumentar, por isso, os residentes estão 

muito atentos ao ponto de situação do planeamento das referidas obras. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. No final do ano passado, o Governo afirmou, numa reunião do Conselho 

Consultivo de Serviços Comunitários das Ilhas, que as obras da 3.ª fase estavam 

ainda na fase de concepção. Qual é o ponto de situação desse projecto? Quando é 

que se prevê o lançamento do respectivo concurso público? 

2. Os residentes, na sua maioria, apoiam o projecto de melhoramento das 

instalações públicas de Seac Pai Van e das instalações de passagem lançado pelo 

Governo, mas a situação deste bairro comunitário é diferente da dos edifícios vizinhos 

do elevador inclinado da Taipa Grande, porque à sua volta há muitos edifícios, e os 

respectivos moradores estão preocupados com o ruído e a poeira provocados pelas 

obras. Como é que o Governo vai reduzir os impactos para os moradores e garantir a 

razoabilidade do prazo e do tempo das obras? 
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3. Segundo consta, a 2.ª fase do projecto de melhoramento, que se encontra na 

fase de concurso público, vai optimizar as passagens superiores para peões da zona. 

Alguns residentes disseram que caem facilmente devido ao piso escorregadio do 

ambiente pedonal e das instalações de passagem, quando há humidade ou chuva. O 

Governo deve exigir às empresas adjudicatárias a utilização de azulejos de pavimento 

com maior capacidade antiderrapante, com vista a aumentar a segurança dos peões, 

especialmente dos idosos, nas deslocações a pé. Vai fazê-lo? 

 

 4 de Novembro de 2022 

  

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


