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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Desenvolvimento inovador das instalações dos parques e zonas de lazer 

 

Segundo as informações da Rede da Natureza de Macau, existem mais de 40 

parques e mais de 70 áreas de lazer temporárias, um número que é bastante 

considerável. Nos últimos anos, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) tem 

remodelado e optimizado essas instalações, desde a criação da zona de lazer à beira-

mar do Centro Ecuménico Kun Iam, que é muito frequentada pelos residentes, até à 

recente divulgação da data de inauguração do parque infantil da Doca Lam Mau, e 

para além da optimização do ambiente dos parques, foram também introduzidos, com 

audácia, diversos equipamentos inovadores e divertidos para crianças. Tudo isto 

demonstra que o Governo da RAEM está a responder, activamente, às necessidades 

da população em relação às instalações de lazer para pais e filhos. 

No entanto, ainda há muito a fazer quanto à renovação das instalações dos 

parques e zonas de lazer, uma vez que, actualmente, a renovação das instalações se 

concentra principalmente nas crianças. Além disso, estas instalações raramente 

levam em conta que os pais e as crianças querem divertir-se em conjunto, só as 

crianças é que se divertem sozinhas, a maioria dos pais fica a ver, e não há instalações 

interactivas para pais e filhos. Além disso, a maioria das instalações para a prática de 

exercício físico pelos adultos é ao ar livre, sem sombra nem abrigos para a chuva, e 

por razões que se prendem com o prazo de manutenção, é difícil inovar, e não é 

possível satisfazer plenamente as necessidades dos adultos no âmbito da prática de 

exercício físico. Do ponto de vista do futuro desenvolvimento inovador dos parques e 
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instalações de lazer, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Nos últimos anos, o IAM tem procedido ao reordenamento das instalações 

dos parques e zonas de lazer, oferecendo novas experiências aos cidadãos. 

O Governo deve proceder a um novo planeamento da renovação e 

reordenamento das instalações dos parques e zonas de lazer, tendo em 

conta a estrutura e a densidade populacional das diversas zonas. Vai fazê-

lo? Deve ainda aproveitar as características de cada zona e os recursos 

existentes e, ainda, introduzir, conforme as condições locais, novas 

instalações, para criar parques com características diferentes, a fim de evitar 

que os parques sejam todos iguais e, assim, os residentes e os turistas 

possam ter novas experiências. O Governo vai fazer isso? Por exemplo, no 

caso do Parque de Seac Pai Van, pode considerar-se a integração das 

vantagens do parque de animais e plantas para criar um bom local para a 

divulgação de conhecimentos sobre a natureza e para o entretenimento de 

pais e filhos. Vai fazê-lo? Será possível, a longo prazo, conjugar o Alto de 

Coloane com o parque e a zona de lazer da Colina de Ká-Hó, com vista a 

criar uma zona de lazer, turística e ecológica? 

2. A renovação dos parques e instalações de lazer concentra-se principalmente 

nas instalações de diversão infantil. O Governo deve tomar como referência 

as experiências de outras regiões e criar instalações para a prática de 

exercício físico por parte dos adultos, introduzindo instalações de maior 

dimensão adequadas à interacção entre pais e filhos e ao divertimento, com 

vista a criar um parque de diversões de grande dimensão para várias 

gerações e adequado à diversão de toda a população, e para satisfazer as 
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necessidades de lazer dos residentes das diferentes faixas etárias. Vai fazê-

lo? 

3. No Interior da China já existem cidades que dispõem de praças inteligentes 

para a prática de exercício físico, com equipamentos inteligentes de 

manutenção física apetrechados com abrigos de sol, iluminação, sistema de 

produção de energia solar, lugares de carregamento para telemóveis através 

de usb, transmissão sonora de informações desportivas e registo de dados 

de exercício, que permitem aos utilizadores praticar desporto e, ao mesmo 

tempo, visualizar os dados de movimento em tempo real através do software 

de telemóvel e planear os movimentos de forma inteligente. O Governo deve 

ponderar sobre a introdução de mais equipamentos inteligentes para a 

prática de exercício físico e de divertimento, a fim de proporcionar novas 

experiências desportivas aos residentes, liderar os residentes no desporto 

baseado em dados científicos e criar bairros comunitários inteligentes e de 

lazer. Vai fazê-lo? 

 

3 de Novembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ngan Iek Hang 


