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INTERPELAÇÃO ORAL  

 

Criação de uma grande biblioteca independente no projecto da Unidade 

Operativa de Planeamento e Gestão Este-2  

  

Segundo o Projecto do Plano de Pormenor da Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão (UOPG) Este-2, actualmente em consulta pública, as 

instalações culturais vão incluir bibliotecas públicas, e a zona Este-2 vai contar com 

uma população de 96 mil pessoas, assim, a sociedade e os profissionais, em especial, 

sugerem ansiosamente a construção de uma biblioteca independente naquela zona.  

 

Quanto à distribuição das bibliotecas, verifica-se, em Macau, uma densidade 

muito elevada nos bairros comunitários, porém, já se passaram mais de dez anos e a 

construção, no centro da cidade, da Biblioteca Central continua por concretizar, devido 

a razões complexas e à protecção do património mundial, o que deixa os cidadãos 

ansiosos. Como é sabido, uma grande biblioteca independente oferece espaço 

suficiente para livros e periódicos, para a leitura, e para a criação de ricas colecções, 

portanto, a construção de grandes bibliotecas e o enriquecimento do respectivo acervo 

beneficia o aumento da qualidade dos serviços das bibliotecas públicas. 

 

Com o desenvolvimento e as constantes mudanças sociais, a função das grandes 

bibliotecas mudou completamente, e estas já deixaram de ser apenas locais de leitura, 

passando mesmo a marcos e elementos importantes para elevar a imagem cultural 

das cidades. É o caso da Biblioteca de Guangzhou, que não é só um bom local de 
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leitura para o público, é também um ponto popular de check-in para os KOL devido à 

sua arquitectura moderna, por isso, a criação de uma biblioteca independente de 

grande dimensão contribuirá para elevar a imagem de Macau enquanto cidade de 

cultura. 

 

Segundo os planos, a zona Este-2 vai contar com 96 mil pessoas, e a estas 

juntam-se as mais de 100 mil da zona norte. Assim, há que incluir nos planos a 

construção de uma grande biblioteca independente, cujos recursos permitiriam aos 

residentes das zonas este e norte alargarem horizontes e inspirarem-se rumo à 

criatividade. Podem ainda criar-se espaços para palestras, fóruns, workshops para 

pais e filhos, actividades criativas e culturais, jogos electrónicos, etc., portanto, um 

complexo que permite o intercâmbio e a aprendizagem entre os residentes e, em 

especial, as novas gerações, e que seja um estímulo para inovação e criatividade.  

 

Pelo exposto, quanto à questão em causa, interpelo sobre o seguinte: 

1. Há dias, o Governo lançou o texto de consulta pública sobre o projecto do 

plano de pormenor da UOPG Este-2, que prevê a construção de uma 

biblioteca, classificada como equipamento integrado em edifício. Entretanto, a 

directora do Instituto Cultural afirmou que, na primeira fase, já se tinham 

reservado 2000 m2 de terrenos para a construção duma biblioteca. Segundo 

o sector, a Biblioteca da Taipa tem mais de 2000 m2 e está sempre cheia, e a 

Biblioteca Sir Robert Ho Tung tem cerca de 5000 m2 e é suficiente, mas à 

tangente. Quantos leitores é que a biblioteca, a construir na zona Este-2, 

consegue acolher? De que instalações e funções vai dispor? Vai ponderar-se 
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construir uma biblioteca maior do que a Biblioteca Sir Robert Ho Tung?  

  

2. As Obras Públicas vão fazer uma apresentação sobre o planeamento e o 

conteúdo das outras unidades operativas de planeamento e gestão quanto às 

instalações culturais relacionadas com as bibliotecas? Qual é o ponto de 

situação da construção da nova Biblioteca Central? Quais foram os problemas 

encontrados cuja solução necessita da cooperação de outros serviços?  

 

3. O Governo vai adiantar o plano geral da Zona de Cooperação Aprofundada 

ao nível das bibliotecas e instalações culturais?  

 

 

31 de Outubro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Chan Iek Lap  


