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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Prestar atenção à construção das instalações desportivas, 

recreativas e de lazer nas ilhas da Taipa e de Coloane 

 

Com o crescimento quer económico quer populacional de Macau, aumenta a 

procura de instalações recreativas, desportivas e de lazer de qualidade, por parte dos 

residentes. Com a luta contínua da sociedade e das associações, o Governo, em 2020, 

transformou 10 terrenos desaproveitados em zonas de lazer provisórias, construindo 

vários recintos desportivos e parques de diversões inovadores e aperfeiçoados que 

entraram, gradualmente, em funcionamento. Estes projectos foram amplamente 

acolhidos pela sociedade, e os trabalhos e esforços desenvolvidos pelo Governo 

merecem o nosso reconhecimento. No entanto, estas infra-estruturas estão 

concentradas em Macau, raramente se encontram nas ilhas da Taipa e de Coloane. 

Recebi várias queixas dos cidadãos, afirmando que a procura de instalações 

desportivas, recreativas e de lazer é maior do que a oferta, e que, em épocas de 

festividades e feriados, é muito frequente estarem sempre cheias de gente vindas de 

diversos bairros. Por isso, espera-se que o Governo avance, quanto antes, com um 

plano concreto para a construção deste tipo de instalações nas ilhas, a fim de resolver 

o problema da falta de recursos naquelas zonas. 

Segundo os dados do Censos de 2021, a população da zona central da Taipa 

ultrapassou a dos Novos Aterros da Areia Preta (NATAP), da Areia Preta e de Iao Hon, 

passando a ser a zona mais populosa, representando 11,1% da população. Coloane 

é a zona com maior aumento populacional, registando um aumento de 7,54 vezes em 



 

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

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐11‐04‐Ma Io Fong (P) – Manuela‐APN  2 

relação a 2011, dados estes que confirmam as necessidades dos residentes. Na Taipa, 

para além da reconstrução, em 2016, da zona de recreação para crianças do Parque 

Central, existem muitos parques com áreas reduzidas ou que apenas se focam nos 

aspectos paisagísticos e culturais, sendo assim difícil satisfazer as necessidades ao 

nível das actividades para pais e filhos. No entanto, o Governo acelerou a construção 

da Zona de Lazer da Marginal da Taipa (Pista de Bicicletas), mas devido à sua 

localização remota e à falta de lugares de estacionamento, continua a não 

corresponder às necessidades diárias da população. As instalações da zona da Taipa 

já estão degradadas há muito tempo, em comparação com os novos parques de 

diversões para crianças de Macau, por isso, quando foi anunciado o plano de 

construção do parque de pneus reutilizados, o mesmo foi amplamente acolhido e 

esperado pelos residentes da Taipa que, entretanto, acabaram desapontados quando 

o plano foi suspenso. Em relação à vila de Coloane, na altura da concepção do 

projecto de Seac Pai Van, em 2009, previa-se satisfazer as necessidades 

habitacionais de cerca de 60 mil pessoas e o compromisso de disponibilizar serviços 

sociais aperfeiçoados e instalações desportivas, recreativas e de lazer, entre outras 

instalações comunitárias. Cheguei a visitar a zona em causa e a investigar, e os 

residentes queixam-se, em geral, da falta de instalações recreativas para crianças e 

da sua diversidade, por isso, é difícil satisfazer as necessidades das crianças de 

diferentes idades. Além disso, no ano passado, o Governo referiu que ia aproveitar o 

terreno desaproveitado ao lado do Kartódromo de Coloane para a construção de um 

parque desportivo, mas ficou tudo suspenso devido ao Planeamento urbanístico, o 

que dificulta a oferta de instalações para os moradores de Seac Pai Van. 
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Face ao exposto, interpelo sobre o seguinte:  

1. Com o crescimento populacional na zona central da Ilha da Taipa, a procura 

de zonas recreativas para crianças tem aumentado. O Governo deve então 

ter em conta os hábitos e as necessidades dos residentes, e proceder a um 

planeamento geral e de longo prazo das zonas de lazer e das instalações 

naquela zona. Vai fazê-lo? Por outro lado, o Governo deve renovar e melhorar 

o Jardim Cidade das Flores e as zonas recreativas para crianças da zona de 

lazer da Marginal da Taipa, com vista a criar instalações de divertimento infantil 

mais diversificadas e interessantes, implementado, ao mesmo tempo, a 

política de “oferta de trabalho em vez de subsídios". Vai fazê-lo?  

2. O plano de construção do parque de pneus reutilizados foi suspenso, então, 

o Governo deve aproveitar outros terrenos desaproveitados, por exemplo, na 

zona norte da Taipa, que se encontra actualmente em fase de planeamento, 

ou o terreno junto ao Edifício “Ian Hou”, para construir novas zonas de lazer e, 

assim, complementar o projecto inicial, a fim de disponibilizar mais espaços 

de lazer naquela zona. Vai fazê-lo? 

3. Desde 2013, ano em que o complexo de habitação pública de Seac Pai Van 

começou a ser ocupado, que se mantém a falta de campos livres e de 

instalações recreativas para crianças, portanto, os moradores deste complexo 

têm de se deslocar até outras zonas para satisfazer as suas necessidades 

diárias. O Governo deve melhorar as respectivas instalações complementares, 

por exemplo, utilizar o terreno para habitação junto do Parque Industrial de 

Seac Pai Van (Lote SQ1 e lotes adjacentes) para criar instalações desportivas 



 

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

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐11‐04‐Ma Io Fong (P) – Manuela‐APN  4 

provisórias. O Governo dispõe de algum plano para o efeito? O Governo deve 

renovar e melhorar as instalações de lazer da zona de Seac Pai Van, com 

vista a disponibilizar mais espaços e instalações de diversão infantil. Vai fazê-

lo? 

 

04 de Novembro de 2022  

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

  Ma Io Fong 


