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Resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada à 

Assembleia Legislativa, Wong Kit Cheng  

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo,  tendo 

consultado pareceres da Direcção dos Serviços de Obras Públicas 

(adiante designada por “DSOP”) ,  o Instituto Cultural (adiante designado 

por “IC”)  apresenta a seguinte resposta à interpelação escrita da Sra.  

Deputada Wong Kit Cheng, de 28 de Outubro de 2022, enviada a coberto 

do ofício n.º 1073/E827/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa, de 

15 de Novembro de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo a 16 de Novembro de 2022: 

O IC tem-se dedicado a impulsionar os trabalhos de planeamento e 

construção da Nova Biblioteca Central de Macau  e tem publicado, 

oportunamente, em diferentes fases , informações sobre o andamento do 

projecto. A empresa de design holandesa seleccionada para o projecto de 

concepção juntou-se já a parceiros de Macau que formaram um consórcio 

para o desenvolvimento das actividades de concepção  e activaram a 

“Obra de Construção da Nova Biblioteca Central de Macau – prestação 

de serviços de elaboração do projecto” . No passado dia 31 de Maio do 

corrente ano, o IC celebrou o contrato com a entidade de concepção, 

seguindo-se a sua apresentação à Direcção dos Serviços de Obras 

Públicas (DSOP) para a elaboração de  peças desenhadas. Actualmente, o 
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projecto encontra-se na fase do programa preliminar  de elaboração, pelo 

que ainda não há estimativa concreta sobre o prazo de execução de obra.  

A futura Nova Biblioteca Central de Macau prevê desenvolver-se 

rumo às orientações de prestação de serviços aos leitores de todas as 

camadas etárias, a uma maior diversificação e aproximação à vida, e 

prevê reunir as características de multifunções e tolerância, visando 

tornar-se num centro urbano de conhecimentos, numa biblioteca 

inteligente a ser implementada em combinação com a tecnologia 

informática, adoptando o modelo de prestação de serviços técnicos 

inteligentes e apoiando os leitores a utilizar os serviços que a biblioteca 

fornece. Em relação aos serviços culturais e espaços multifuncionais da 

biblioteca, está previsto ser instalada uma biblioteca infantil, uma 

biblioteca de brinquedos, e espaços especificadamente de dicados aos 

grupos juvenis. Além disso, fornecer-se-ão espaços de conceitos 

criativos e oficinas de experiência de fabrico de produtos criativos,  

workshops  de produção audiovisual e fotográfica, procurando estimular 

os cidadãos a utilizar os diversos materiais multimédia, software  e 

hardware , integrar tecnologias de numerosos sectores p rofissionais para 

o desenvolvimento do espírito de criatividade, obtendo muita 

experiência dos serviços prestados.  

Para satisfazer as necessidades de um ambiente de passeio dos 

cidadãos nas redondezas da Nova Biblioteca Central de Macau,  será 
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instalado um elevador que irá conectar a Estrada da Vitória e a Rua 

Filipe O'Costa, uma instalação idêntica conveniente e sem obstáculos na 

zona da Guia, para além de ficar conectada com a zona de lazer junto do 

Pavilhão Cheok Kun, com acesso ao trilho da Colina da Guia e a San 

Hau On. 

 A Nova Biblioteca Central de Macau prevê ainda possuir 

características de interacção de qualidade com as construções 

classificadas património cultural mundial  do bairro, grupos de bens e 

edifícios classificados e espaços de criatividade cultural,  procurando 

elevar a vivacidade dos estabelecimentos públicos da s redondezas e 

realçar da melhor forma as suas funções de multifuncional idade. 

Muito obrigada pela atenção de V. Ex.ª.  

Macau, aos 2 de Dezembro de 2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

              A Presidente do Instituto Cultural  

                                                  Leong Wai Man 


