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A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) 

anunciou um concurso público para a “Empreitada de Concepção e Construção do 

Sistema Pedonal Circundante da Guia”. De acordo com a informação disponível, serão 

construídas duas passagens superiores para peões nos pontos de entrada e saída do 

sistema pedonal ao longo da Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, uma de ligação à Rua de 

Malaca e outra à via pública adjacente ao Silo Jai Alai e ao terreno onde actualmente se 

encontra um estaleiro de construção civil devoluto. Este novo sistema pedonal será 

apetrechado com equipamentos sem barreiras.  

 

Os benefícios da construção do sistema pedonal circundante da Guia são 

indiscutíveis, mas há questões que requerem mais atenção. Em primeiro lugar, não há 

passeio para peões ao redor do estaleiro de construção civil adjacente ao Auto-Silo do 

Jai Alai que leva directamente ao Auto-Silo do Jai Alai, o que é muito inconveniente 

para pessoas com mobilidade reduzida, que precisam de fazer um desvio para chegar 

ao Auto-Silo do Jai Alai. Além disso, como o Governo planeou a construção do sistema 

pedonal em redor da Guia, também deveria planear as passagens superiores para peões, 

especialmente para os peões que pretendem chegar ao Terminal Marítimo do Porto 

Exterior. Por fim, preocupo-me com as construções complementares das passagens 

superiores para peões e, principalmente, sobre a construção de coberturas para passeios 

para peões, de modo a proteger a população e os turistas em épocas de chuva e sol forte 

durante o Verão. 

 

Segundo o Despacho do Chefe do Executivo n.º 130/2020 que actualizou a Lista de 

Salvaguarda de Árvores Antigas e de Reconhecido Valor, há 34 árvores antigas e de 

reconhecido valor no Parque Municipal da Colina da Guia. Portanto, sugiro às 

autoridades que prestem atenção às zonas verdes e à conservação de árvores antigas e 



 

de reconhecido valor quando realizarem os trabalhos de construção do sistema pedonal 

circundante da Colina da Guia, que são os "pulmões urbanos" de Macau. Afinal, as 

árvores e as zonas verdes são vitais para a Península de Macau. Espera-se que as 

autoridades reduzam o corte de árvores o máximo possível durante a construção do 

sistema pedonal circundante da Colina da Guia. Sugiro que, sempre que necessário, as 

árvores inteiras sejam transplantadas para locais apropriados, para permitir que 

continuem a crescer.  

 

Como a Concepção e a Construção do Sistema Pedonal Circundante da Guia estão 

intimamente relacionados com o sustento da população, o tráfego rodoviário e a 

protecção ambiental, esperamos que as autoridades possam realizar as avaliações 

adequadas, supervisão eficaz e manuseio prudente durante a Construção do Sistema 

Pedonal Circundante da Guia. 

 


