
澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

INTERPELAÇÃO ESCRITA 

Prestar atenção ao planeamento concreto da Nova Biblioteca Central e ao 

andamento da sua construção 

A actual Biblioteca Central de Macau já não consegue acompanhar o rápido  

crescimento demográfico e o desenvolvimento cultural e educativo, devido às 

limitações físicas. O planeamento da Nova Biblioteca Central já demora há mais de 

dez anos. A selecção da localização do antigo Hotel Estoril para a respectiva 

construção em 2020 e a publicação do respectivo projecto em Março do ano passado 

são, sem dúvidas, a maior esperança para o desenvolvimento das bibliotecas públicas 

de Macau. A Biblioteca Central é o principal marco cultural da cidade, situando-se 

numa importante zona histórica, cultural e turística, por isso, a sociedade deposita 

grandes expectativas na Nova Biblioteca Central e no planeamento geral das 

respectivas zonas. 

Segundo uma notícia divulgada pelo Governo em Junho do corrente ano, a 

empresa de design holandesa seleccionada para a Nova Biblioteca Central de Macau 

juntou-se a parceiros locais, constituindo um consórcio para a elaboração do projecto 

e do projecto aprofundado, no sentido de planear a distribuição espacial da biblioteca 

e a sua função de criar uma conexão com a cidade. Contudo, quanto às datas de 

conclusão dos respectivos projectos e de início das respectivas obras, o Governo 

ainda não divulgou mais nada. O que mais merece a nossa atenção é que, aquando 

da divulgação do projecto, o Governo afirmou que iria empenhar-se em finalizá-lo em 

finais de 2024, com os custos inicialmente estimados num valor de 500 milhões de 

patacas, mas, na realidade, estes só podem ser calculados com base na área bruta 
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de construção e no número de pisos, etc., após a finalização do projecto. Faltam cerca 

de dois anos até à data prevista pelo Governo para a conclusão das obras, mas ainda 

não foram divulgados tanto os custos concretos como o ponto de situação dos 

trabalhos. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Faltam apenas dois anos para a conclusão do projecto da Nova Biblioteca

Central, inicialmente prevista para o final de 2024. Quando é que o Governo vai 

finalizar os respectivos projectos gerais, o de execução e o aprofundado? Já existe 

alguma calendarização para a sua conclusão? Já realizaram o concurso público para 

a construção e o lançamento da primeira pedra da obra? 

2. A localização escolhida para a construção da Nova Biblioteca Central situa-se

nas proximidades de vários monumentos do património cultural e de escolas, sendo 

também um dos pontos principais de trânsito. Neste momento, aquando do 

aprofundamento do projecto, como é que vai o Governo ter em consideração a 

articulação com o ambiente envolvente, para criar um espaço de leitura e de 

actividades, que não só reúna elementos culturais, artísticos, educativos, informáticos, 

tecnológicos e de lazer para famílias, mas também seja acessível à comunidade? 

Existe algum conteúdo concreto que possa ser divulgado ao público? 

28 de Outubro de 2022 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


