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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Leong Sun Iok 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Leong Sun Iok, de 9 de Dezembro de 2022, 

enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 1230/E938/VII/GPAL/2022, de 

29 de Dezembro de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 30 de 

Dezembro de 2022: 

1. No Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau (2020-2040) 

foi proposta a definição das finalidades dos solos segundo as categorias do 

respectivo uso e, durante a sua elaboração foram já tidos em consideração os 

dados estatísticos relativos à demografia de Macau, entre outros. 

Posteriormente, aquando da elaboração dos planos de pormenor das diferentes 

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), incluindo o plano de 

pormenor da UOPG Este – 2, em relação ao qual está em curso uma consulta 

pública, o Governo da RAEM terá em conta a disponibilização de equipamentos 

de utilização colectiva e espaços de lazer, tendo em conta a estrutura 

demográfica da respectiva zona, bem como os pareceres e propostas dos serviços 

competentes, no sentido de aperfeiçoar a distribuição dos espaços urbanos e 

aumentar a área dos espaços verdes ou abertos ao público da RAEM, tendo em 

vista a melhoria da qualidade de vida dos residentes. Nos trabalhos posteriores, 

as opiniões do público serão recolhidas através dos procedimentos de consulta 

pública. 

2. De momento, o terreno referido na interpelação escrita está em uso, estando 

nomeadamente a ser utilizado como zona de estacionamento para autocarros de 

turismo. Quando for iniciada a elaboração do plano de pormenor da UOPG 
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Taipa Central -2, serão ponderadas adequadamente as necessidades da sociedade 

e dos moradores quanto às zonas verdes e espaços abertos ao público, de modo 

a articular com o desenvolvimento comunitário da Taipa. 

 

  O Director, 

Lai Weng Leong 

 09 de Janeiro de 2023 

  


