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Com a limitação de terrenos de Macau e o aumento crescente da população 
infantil devido à maior taxa de natalidade nos últimos anos, é evidente que 
as instalações recreativas para crianças são insuficientes em Macau, 
especialmente os centros para pais e filhos em recintos interiores. Embora 
alguns grupos tenham tentado dar resposta à falta de instalações de diversão 
em Macau e o IAM, no ano passado, tenha renovado e ampliado várias 
instalações de diversão para crianças ao ar livre, o que é digno de elogios, 
acho, no entanto, que ainda não são suficientes. Tanto quanto sei, os locais 
vocacionados para actividades de pais e filhos, pertencentes ou subsidiados 
pelo governo, são a Creche Diocesana Helen Liang – Centro Familiar, o 
Centro de Ciência de Macau e o Centro de Actividades de Seac Pai Van. 
Contudo, esses recintos são difíceis de reservar ou estão geralmente 
superlotados, evidenciando a grande procura do público por instalações 
vocacionadas para pais e filhos. Por isso, sugiro: 
 
1. Construir centros para pais e filhos, de dimensão razoável, em redor das 

zonas de habitação pública, com base na população aí residente; 
2. Fazer o melhor uso das instalações públicas existentes e criar centros 

de actividades polivalentes, como mercados, centros de actividades 
juvenis e bibliotecas, para serem utilizados por diferentes faixas etárias; 

3. Modificar as instalações internas e captação de capital privado para a 
construção de centros para pais e filhos: há cerca de dois anos foram 
inauguradas muitas instalações de recreação infantil em antigos 
edifícios industriais, que se tornaram muito populares, mas que foram 
obrigados a fechar por se encontrarem em situação ilegal. O governo 
deve acelerar o estudo de alteração de lei para permitir o licenciamento 
dessas instalações e garantir que cumprem os requisitos de segurança e 
higiene contra incêndio. Além disso, deve procurar captar recursos da 



 

iniciativa privada para construir diferentes tipos de instalações para 
crianças em recintos fechados. 

 
A construção de instalações infantis de qualidade é benéfica para o público 
e tem um efeito positivo no desenvolvimento económico de Macau, ajuda 
a cidade a tornar-se mais turística e certamente contribui para a imagem de 
Macau como Centro Mundial de Turismo e Lazer. 

 


