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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Aumentar os espaços de lazer para os residentes de Macau 

 

Há dias, foi aberto o parque infantil na zona de lazer provisória da Avenida 

Marginal do Lam Mau, atraindo mais de 4000 famílias para lá se divertirem. No dia da 

sua abertura, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) aplicou, à tarde, uma 

medida de controlo de multidões no referido parque. Isto demonstra, por um lado, a 

construção oportuna de zonas de lazer de grande envergadura por parte do Governo 

e, por outro, a grande procura pela população de espaços de lazer de grande 

dimensão. De acordo com as informações estatísticas do IAM, há 67 zonas de lazer 

em Macau, 25 parques e jardins, mas, de entre essas instalações, apenas algumas 

de grande dimensão, por exemplo, a zona de lazer da marginal da Estátua de Kun 

Iam e o parque infantil na zona de lazer provisória da Avenida Marginal do Lam Mau, 

abertos recentemente, é que têm instalações de diversão infantil. No Relatório das 

Linhas de Acção Governativa, apresentado recentemente pelo Chefe do Executivo, 

foi divulgado que a proposta de transformação do antigo espaço do canídromo num 

parque desportivo, que os residentes pretendiam, se encontrava na fase de 

concepção. Os cidadãos estão contentes com isso. Por seu turno, isto também tem 

chamado a atenção dos residentes de outras zonas com maior densidade 

populacional, como, por exemplo, a Praia do Manduco e a Taipa, onde a densidade 

populacional é cada vez mais elevada. 
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De acordo com as informações oficiais, na zona da Praia do Manduco nem 

sequer existem parques e jardins, sendo poucas as zonas de lazer e com poucos 

equipamentos desportivos para adultos. Na Taipa, de acordo com a planta de 

condições urbanísticas do Plano Director Urbanístico de Macau (2020-2040), na zona 

central, para além de duas “zonas verdes ou de espaços públicos abertos”, ou seja, o 

Jardim da Cidade das Flores e o Parque Central da Taipa, as restantes são 

destinadas às zonas residenciais, zonas de turismo e de diversões, e zonas de 

equipamentos públicos, não tendo ainda sido definida uma nova zona de lazer. 

Segundo os dados estatísticos oficiais, na zona central da Taipa há 75 mil habitantes 

e, com o Jardim da Cidade das Flores (com uma área de 6350 m2) e com o Parque 

Central da Taipa (com uma área de 23 220 m2), a área de lazer disponível para cada 

habitante é de apenas 0,39 metros quadrados, menos de metade dos critérios 

aplicados em Hong Kong, o que demonstra a falta de terrenos para lazer na zona 

central da Taipa. Segundo muitos residentes, se houver condições, esperam que o 

Governo possa ponderar a construção de parques de diversões de grande dimensão, 

tal como os da zona de lazer da marginal da Estátua de Kun Iam e da zona de lazer 

provisória da Avenida Marginal do Lam Mau, bem como alguns campos livres e 

relvados, etc., por forma a resolver os problemas de concentração excessiva de 

pessoas em certas zonas de lazer de grande dimensão, e de higiene e segurança 

das crianças, devido à falta de zonas de lazer. 

Por seu turno, segundo as manifestações de alguns residentes junto de mim, 

estes esperam que se possa definir os planos respectivos, tomando como referência 

o número da população e das escolas de diversas zonas, com vista a evitar a 



 

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

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE-2022-11-18-Lo Choi In(P)-NC-MMC 3 

concentração excessiva de pessoas e a prestar serviços adequados aos cidadãos 

das diversas zonas. Deve-se ainda continuar a acelerar a optimização e a 

manutenção dos parques infantis de Macau, substituir os antigos equipamentos de 

divertimento para elevar o nível de segurança, aditar instalações de diversão para 

crianças de diferentes idades, equipamentos de lazer para idosos, bem como 

instalações amigas, tais como, cadeiras de sombreamento, lavatórios, bebedouros, 

máquinas automáticas de venda de bebidas, casas de banho sem barreiras para pais 

e filhos, e salas de amamentação, etc., com vista a facilitar o uso por parte do público 

em geral. 

 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. No futuro, o Governo deve ponderar construir, sucessivamente, nas zonas da 

Praia do Manduco e da Taipa, parques de diversões de grande dimensão, tais 

como os parques infantis na zona de lazer da marginal da Estátua de Kun Iam e 

na zona de lazer provisória da Avenida Marginal do Lam Mau, por forma a 

resolver os problemas de concentração excessiva de pessoas em certas zonas 

de lazer de grande dimensão, e de higiene e segurança das crianças. Vai 

fazê-lo? 

2. O Governo tem vindo a renovar as instalações de lazer de Macau. Para além 

das instalações recreativas e desportivas, deve ainda criar instalações de lazer 

adequadas às pessoas de diferentes idades nos bairros antigos, por exemplo, 

na zona Norte, e criar mais instalações amigas, como cadeiras de 

sombreamento, lavatórios, bebedouros, máquinas automáticas de venda de 
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bebidas, casas de banho sem barreiras para pais e filhos, e salas de 

amamentação, etc. Vai fazê-lo? 

3. Para além de ponderar a criação e optimização dos espaços de lazer ao ar livre, 

de que planos dispõe o Governo para os futuros terrenos destinados aos 

espaços de lazer para os residentes? Vai cooperar com o Instituto do Desporto 

para estudar e criar mais campos livres e relvados? Na opinião do Governo, 

existem ou não condições para criar mais espaços interiores de lazer para a 

população, a fim de concretizar o objectivo do desporto de lazer? 

 

18 de Novembro de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lo Choi In 


