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O IAM anunciou anteriormente que irá criar de forma faseada um corredor verde 

da margem sul, desde a orla costeira da ZAPE até a Barra, que irá incluir uma série de 

espaços de lazer e recreação com diferentes utilizações, de modo a transformar Macau 

numa cidade saudável e, ao mesmo tempo, garantir o pleno emprego dos residentes, em 

resposta às políticas do Governo de trabalho como forma de assistência.  

 

De acordo com o planeamento, prevê-se que seja construído na zona de lazer da 

marginal da estátua de Kun Iam uma pista pedonal de cerca de 400 metros e uma 

alameda através de preservação das árvores existentes, alteração da distribuição de 

plantas na faixa verde e aumento do número de árvores e plantas. Na minha opinião, o 

local referido é actualmente relativamente espaçoso, “muito quente em dias ensolarados 

e sem abrigos em dias chuvosos”. Espero que as autoridades possam, em articulação 

com o ambiente ecológico costeiro, introduzir e plantar novas espécies de árvores que 

contribuam para criar mais sombra, optimizando em geral os espaços públicos 

existentes, construindo um grande espaço verde de lazer para que os moradores possam 

contactar com a natureza durante os momentos de lazer e recreação, concretizando 

realmente um modo de vida mais ecológico. 

 

Por outro lado, tendo em conta que a ZAPE está a ligar a Zona Central e a Zona 

Norte de Macau, quando a obra se vier a realizar, a sua cobertura afectará 

inevitavelmente as principais vias e artérias, incluindo a Avenida da Amizade, a Avenida 

Dr. Sun Yat-Sen e as ruas da Zona da Barra, causando impactos adicionais ao tráfego 

no ZAPE, que normalmente está congestionado. Espera-se que as autoridadades possam 

tomar providências atempadamente e estejam bem preparadas em termos de transportes 

públicos, divulgando antecipadamente as informações antes da obra, dando orientações 

para o desvio e conexão de tráfego durante o procedimento da obra, realizando bem o 



 

controlo de qualidade da obra, para que a obra seja concluída dentro do prazo previsto 

e ao mesmo tempo minimize tanto quanto possível os impactos resultantes na 

movimentação dos cidadãos. 


