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O IAM tem atribuído importância à optimização regular de instalações de diversão 

infantil, bem como outros trabalhos relacionados. Entre eles, o reordenamento do 

Parque Central da Taipa é o mais satisfatório, pois passou a ser a zona de diversão 

infantil e zona de lazer mais popular de Macau. Em 2019, foram concluídos os 

reordenamentos de muitas outras grandes e pequenas instalações de diversão infantil e 

zonas de lazer, incluindo a zona da diversão infantil do Miradouro da Capela de Nossa 

Senhora da Penha, zona de lazer do Edifício Alameda da Tranquilidade, Jardim de Vasco 

da Gama (substituição de revestimento de borracha ), zona de lazer no terraço do 

Complexo Comunitário de Seac Pai Van, zona de lazer da Rua Central da Areia Preta e 

zona de lazer da Praça de Ponte e Horta, o que é digno de apreciação. Espero que o IAM 

continue a melhorar constantemente as instalações de lazer.  

 

O Relatório das Linhas de Acção Governativa para este ano refere planos de 

aumento de espaços de lazer para actividades ao ar livre, a construção faseada de um 

complexo de lazer de grande dimensão, o aproveitamento dos terrenos abandonados e o 

aumento dos espaços de lazer, o prolongamento das pistas de bicicletas nas Ilhas para 

optimizar os trilhos, bem como converter os terrenos abandonados na Avenida Marginal 

do Lam Mau com uma área total de cerca de 3700 metros quadrados, em campos livres, 

zonas de manutenção física para adultos e zonas de diversão infantil, entre outros, o que 

é, sem dúvida, uma boa notícia para a população. 

 

Como esses locais são apenas temporários, o Governo precisa de elaborar planos de 

longo prazo para a construção de instalações de lazer na Península de Macau. Sugiro ao 

Governo que crie instalações de lazer permanentes em terrenos abandonados, com 

condições e, principalmente, em zonas densamente povoadas, para proporcionar aos 

residentes de Macau mais espaço para actividades de lazer e assim transformar Macau 

numa cidade com condições ideais de vida e recreação. 


