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O Governo recuperou um vasto lote de terreno do Estado próximo da Alameda Dr. 

Carlos d'Assumpção, no ZAPE, que foi recentemente alvo de capinagem e 

terraplanagem para utilização futura. Ultimamente, o clima é instável, e chuvas fortes e 

frequentes causaram a acumulação de água no terreno, que está cheio de lixo. Os 

moradores da zona preocupam-se que a água estagnada e o lixo acumulado no terreno 

possam resultar em viveiro de mosquitos, comprometendo a higiene ambiental. Espero 

que o Governo priorize a drenagem da água acumulada e limpe o lixo do terreno e faça 

a terraplanagem, bem como defina uma utilização o mais cedo possível para se evitar o 

desperdício dos recursos da terra. 

 

Macau possui recursos de terra limitados, portanto, existem poucas áreas disponíveis 

para desenvolvimento e uso. Recentemente, o Governo recuperou um vasto lote de 

terreno do Estado próximo à Alameda Dr. Carlos d'Assumpção, no ZAPE, e seria um 

desperdício de recursos da terra se não o utilizasse. Embora o ZAPE seja dominado por 

grandes hotéis e prédios comerciais, muitos cidadãos mudaram-se para o ZAPE nos 

últimos anos, tendo crescido a procura por instalações de apoio e comunitárias. Muitos 

residentes do ZAPE informaram que o ZAPE não possui instalações públicas, como um 

Complexo de Mercado Municipal, um Centro de Serviços da RAEM e auto-silos 

públicos. Por isso, muitos moradores do ZAPE têm de se deslocar a outros bairros para 

fazer compras de alimentos e ter acesso aos serviços públicos, o que é inconveniente e 

os faz perder tempo. Espero que o Governo considere as necessidades dos residentes da 

ZAPE ao planear o uso do terreno recuperado do Estado próximo à Alameda Dr. Carlos 

d'Assumpção no ZAPE, para que o terreno possa servir futuramente as necessidades 

dos residentes do ZAPE. 


