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Sumário 
 

O Governo da RAEM está fortemente empenhado no melhoramento dos 
trabalhos relativos ao planeamento urbano. Nesta fase actual, incumbe, por um lado, 
ao Centro de Estudos Estratégicos para o Desenvolvimento Sustentável delinear a 
visão para a orientação futura do desenvolvimento urbano da RAEM, através do 
estudo e elaboração do “Plano Conceptual para Desenvolvimento Urbano”, bem como 
incentivar e promover a participação dos diversos sectores sociais no processo de 
discussão, com vista a chegar a um alargado consenso, mediante recolha de opiniões, 
no sentido de lançar alicerces para a definição de estratégias do futuro 
desenvolvimento urbano. 

 
 Por outro lado, cabe ao Grupo de Trabalho Interno para Estudo de Planeamento 

Urbano do Governo estudar e analisar especificamente as particularidades do actual 
sistema de planeamento urbano da RAEM, sob as vertentes do sistema jurídico, 
regime e mecanismo, assim como identificar as suas insuficiências, e tomando por 
referência a teoria de planeamento e experiências de outras cidades, em conjugação 
com a realidade e limites da RAEM, e a partir do ponto de vista de optimização do 
regime de planeamento urbano, apresentar sugestões e propostas que sirvam de 
referência para discussão dos diversos sectores sociais, com o objectivo de chegar a 
um alargado consenso, para servir de referência ao Governo nos trabalhos 
conducentes ao estabelecimento de um sistema de planeamento urbano moderno e 
científico. 

  
 O planeamento urbano moderno, sendo uma das importantes políticas públicas 
que regula e controla os recursos de espaço público, orienta o desenvolvimento 
urbano e as construções, assegura a justiça social e salvaguarda a segurança e o 
interesse público, para além de uma forte tecnicidade, tem como características a 
visão global e integrada, estratégica e científica, atributos das políticas públicas, 
legalidade, participação da população, mudança rápida e elevado grau de incerteza. 

  
Se o planeamento urbano regido pelo princípio de “servir melhor a população” 

tem por objectivo proporcionar à população um ambiente habitacional confortável e 
sustentável que lhe agrade e a faça sentir segura, então a coordenação das solicitações 
com os interesses económico, social, ambiental e cultural dos diferentes grupos 
sociais, bem como a promoção de uma comunicação eficaz, intercâmbio, coordenação, 
negociações, procura de consenso e compromisso mútuo entre os sujeitos do interesse 
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com consciência e valores diferentes constituem funções centrais do planeamento 
urbano como política pública que o Governo implementa para coordenar a disposição 
dos recursos de espaço urbano e distribuição de valores.  
 

Pelo facto de ser uma política pública, o planeamento urbano, para reflectir de 
forma eficaz os seus critérios e valores e atingir o seu objectivo político, tem que ser 
salvaguardado por um bom enquadramento sistemático. 

 
O planeamento urbano reveste-se de uma clara sociabilidade, dependente 

profundamente dos sistemas políticos e económico e da realidade social de um país ou 
território. Para avaliar de forma objectiva a questão principal do existente sistema de 
planeamento urbano da RAEM, há que sujeitá-lo a teste pelas mudanças da realidade 
de Macau. O estudo indica que se colocam três grandes desafios ao planeamento 
urbano da RAEM:  

1) Conflito entre o rápido crescimento económico e o condicionamento ambiental e 
de recursos. 

2) Conflito entre a abertura da sociedade e solicitações diversificadas e o modelo 
de coordenação dos interesses tradicionais. 

3) Conflito entre o rápido desenvolvimento social e a desarticulação do sistema 
jurídico. 

 
Sintetizando as opiniões dos diversos sectores sociais e segundo o estudo do 

Grupo de Trabalho, o actual sistema de planeamento urbano da RAEM apresenta 
manifestamente as seguintes insuficiências: 

1. Falta de conhecimento sobre o atributo social e a função de planeamento urbano 
moderno. 

2. Falta de um planeamento urbano com visão macro estratégica que oriente o 
futuro desenvolvimento de Macau. 

3. Atraso do sistema legal de planeamento urbano. 

4. Distribuição de funções dos serviços administrativos de planeamento por 
aperfeiçoar. 

5. Baixo grau de sistematização da elaboração e aplicação de planeamento. 

6. Necessidade de aumento da transparência e estandardização dos trabalhos dos 
serviços administrativos de planeamento. 

7. Restrição do processo do exercício de poder discricionário relativo ao 
planeamento por reforçar. 
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8. Falta de um mecanismo sistematizado que permita a participação da população. 

9. Pertinência das formas de auscultação por reforçar. 

10. Grave escassez de profissionais da área do planeamento urbano. 

 
Tendo em consideração os problemas existentes no actual sistema de 

planeamento urbano da RAEM e sintetizando as sugestões e opiniões dos diversos 
sectores sociais, bem como de peritos e académicos, o Grupo de Trabalho apresenta 
propostas sob seis vertentes: 

 
 I. Promover a legalidade, beneficiando gradualmente o enquadramento legal e 

regulamentar do planeamento urbano. 

1. Deve ser constituído um Grupo de Trabalho Interdepartamental para 
proceder à elaboração dos projectos de lei de planeamento urbano da RAEM 
e dos regulamentos administrativos complementares, em 2009, por forma a 
poder ser lançado o processo de auscultação da população em 2010, com 
vista a iniciar o processo legislativo, propriamente dito, no segundo semestre 
de 2010. 

2. Proceder à análise e revisão da Lei de Terras e da legislação e 
regulamentação complementar através do respectivo Grupo de Trabalho 
Interdepartamental, e apresentar no quarto trimestre de 2008 propostas sobre 
os problemas existentes no regime jurídico vigente e o rumo que a futura 
alteração deverá seguir, para além de submeter um relatório preliminar dos 
trabalhos realizados. 

3. Divulgar junto dos sectores sociais as propostas constantes do relatório 
preliminar do Grupo de Trabalho para Revisão da Lei de Terras, tendo em 
vista a recolha de opiniões. Posteriormente, serão submetidas à consideração 
superior as propostas pormenorizadas sobre a alteração do regime jurídico 
de gestão de solos em vigor a fim de desenvolver o processo de revisão 
legislativa. 

 
  II. Proceder à integração dos serviços competentes, optimizando o sistema 
administrativo de planeamento urbano. 

1. O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI) deve remeter, 
com a maior brevidade possível, o planeamento urbano da zona do COTAI 
para a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 
(DSSOPT), que irá coordenar todo o planeamento, evitando a desarticulação 
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e até o conflito de planeamento causado pelo “planeamento poliárquico”. 

2. Deve ser criado um Grupo de Trabalho Interdepartamental para estudar, de 
forma aprofundada, o projecto de criação de um Serviço competente no 
âmbito do planeamento, em articulação com a elaboração dos projectos de 
lei e regulamentos complementares de planeamento urbano, bem como o 
processo legislativo. 

3. O referido Grupo de Trabalho deve desenvolver um estudo sobre a 
“Comissão de Coordenação de Planeamento” e a “Comissão de Planeamento 
Urbano”, em termos da sua natureza, funções, composição e forma de 
funcionamento, cujo resultado servirá de referência para o Grupo de 
Trabalho no âmbito da elaboração da Lei do Planeamento Urbanístico e dos 
Regulamentos Complementares. 

4. Cabe ao Grupo de Trabalho para a Revisão da Lei de Terras proceder à 
revisão da natureza, funções, composição e modelo de funcionamento da 
Comissão de Terras, consoante os trabalhos de criação dos sistemas de leis e 
regulamentos administrativos de planeamento urbano, bem como as opiniões 
sobre trabalhos de verificação da Lei de Terras. 

 
  III. Estabelecer gradualmente um sistema de planeamento urbano global e 
realista. 

1. O Grupo de Trabalho Interno para Estudo do Planeamento Urbano vai 
reforçar a comunicação e cooperação com o Centro de Estudos Estratégicos 
para o Desenvolvimento Sustentável, em articulação com o estudo efectuado 
pelo Centro no âmbito do Plano Conceptual para o Desenvolvimento da 
RAEM. 

2. Dentro do quadro do acordo de cooperação entre o Ministério da Construção 
e o Secretário para os Transportes e Obras Públicas, levar por diante a 
cooperação com o Ministério de Habitação e Desenvolvimento Urbano e 
Rural da China. 

3. Intensificar a cooperação com os serviços competentes de planeamento de 
Guangdong e de Hong Kong, procedendo em conjunto ao estudo sobre o 
estabelecimento do sistema de planeamento urbano de Macau, tendo por 
referência a filosofia do desenvolvimento de espaço urbano, técnicas de 
planeamento, diplomas legais e políticas, bem como as experiências de 
sucesso do regime de gestão de Guangdong e de Hong Kong, melhorando e 
aperfeiçoando o sistema de planeamento urbano da RAEM. 
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4. Sob a coordenação da DSSOPT, reforçar a cooperação com as instituições 
de ensino superior, organismos profissionais assim como com os peritos e 
académicos da RAEM e do exterior, desenvolvendo faseada e 
sistematicamente o estudo da série de “planeamento urbano, 
desenvolvimento e conservação”, do qual são tiradas as opiniões e sugestões 
com base social que servirão de referência para o Governo.  

5. Aproveitar os “cérebros externos”, estabelecendo gradualmente uma base de 
peritos da área do planeamento urbano no seio do Governo. Entretanto, 
pode-se considerar a contratação de peritos para serem consultores de 
planeamento urbano em Macau. A partir desta base, efectuar 
progressivamente e a título experimental a avaliação por parte de um grupo 
de peritos sobre o projecto de planeamento urbano. 

6. Promover o aumento da cooperação entre a DSSOPT, Direcção dos Serviços 
de Cartografia e Cadastro (DSCC), e a Direcção dos Serviços de Estatística e 
Censos, aperfeiçoando o sistema de informação geográfica e o mapa 
electrónico existentes, prestando um melhor apoio técnico para a futura 
elaboração do planeamento urbano. 

 
  IV. Elevar a transparência do planeamento e promover a divulgação dos assuntos 
governativos. 
 

1. Com os recursos da rede de informações de cadastro, aumentar as vias e 
velocidade de circulação de informações relativas a solos. A fim de elevar a 
transparência das informações sobre solos e planeamento urbano, devem 
estar disponíveis na respectiva página electrónica informações sobre 
concessão de terrenos e as plantas de alinhamento de arruamento aprovadas 
e emitidas. Além disso, deve ser feito um estudo com vista a fornecer mais 
informações para consulta dos cidadãos. 

2. Pretende-se reorganizar progressivamente as informações em suporte de 
papel do planeamento por zonas já elaborado e executado, a partir do 
primeiro trimestre de 2009, a fim de disponibilizar na página electrónica 
para consulta dos cidadãos. Entretanto, deve ser reexaminado o seu efeito 
temporal. 

3. Pretende-se, ainda este ano, traduzir para chinês as instruções internas sobre 
planeamento urbano utilizadas pela DSSOPT e divulgá-las para consulta dos 
diversos sectores sociais. 



 6

4. Contratar consultores experientes, através do Grupo de Trabalho para Estudo 
de Optimização de Circuitos, para examinar, em conjunto com a DSSOPT, o 
circuito de trabalho de planeamento urbano, estudando melhor o método de 
elevação da transparência no planeamento. 

5. Criar condições, procurando um local adequado, para a construção de um 
pavilhão permanente de exposição sobre planeamento urbano. 

 V. Incentivar a participação da população, estabelecendo uma plataforma para 
manifestação de opiniões. 

1. Em conjugação com os trabalhos relativos à elaboração da lei e 
regulamentos complementares, estudar o conteúdo essencial e programático 
em que a população participa. 

2. Incumbir o grupo de ligação composto por representantes da DSSOPT, 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Instituto de Habitação e 
outros serviços competentes de estabelecer contacto directo com a 
comunidade, fazendo apresentações junto das associações e população sobre 
o planeamento relativo aos equipamentos públicos principais, meios de 
transportes e equipamentos respeitantes à saúde ambiental e sua 
implementação, e proceder à recolha de opiniões. 

3. Tomando por referência o mecanismo de “community architect” do exterior, 
estudar a cooperação com associações e organismos profissionais, e com a 
direcção dos profissionais, prestar apoio à população para participar no 
planeamento e construção da comunidade, fazendo um esforço comum para 
optimizar o ambiente habitacional. Com isto, promover junto da comunidade 
o ensino sobre o planeamento, fazendo com que a população conheça melhor, 
entenda e apoie o planeamento urbano. Este plano pode começar por ser 
implementado em zonas piloto, com vista a testar a sua praticabilidade. 

4. Reforçar a formação dos trabalhadores da Administração Pública da área do 
planeamento urbano no que concerne às técnicas de comunicação com o 
público, criando progressivamente um sistema que sirva de apoio para estes 
trabalhadores responsáveis pela divulgação e esclarecimento do planeamento 
junto da população, fazendo com que tenham melhor conhecimento sobre as 
considerações e restrições das respectivas decisões políticas e o 
funcionamento de outros Serviços competentes, no sentido de estarem a par 
de informações de forma mais completa e a aumentar a sua confiança. 
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Entretanto, deve recorre-se ao apoio de assistentes de relações públicas que 
conheçam bem o funcionamento dos media. 

5. Incentivar os referidos trabalhadores a participar no processo de 
estabelecimento do sistema de planeamento urbano, para que conheçam 
melhor os seus atributos, aumentando a sua dedicação. 

6. Promover a sensibilização e divulgação de forma generalizada do 
planeamento urbano, através de diferentes formas e métodos, mediante a 
cooperação entre o Governo e as associações, organizações profissionais e 
estabelecimentos de ensino. 

VI. Aumentar de forma ordenada a qualidade e quantidade do pessoal de 
planeamento. 

1. Sendo necessário ao Departamento de Planeamento Urbanístico da DSSOPT 
contratar de forma adequada mais trabalhadores, e atendendo às 
características múltiplas do planeamento urbano, deve prestar-se atenção às 
habilitações académicas e à diversificação moderada do background 
profissional das pessoas a contratar. 

2. Com o reforço da aplicação da tecnologia de planeamento urbano, dotar 
mais características científicas ao planeamento e aumentar a produtividade 
do respectivo pessoal. É de salientar, que deve ser intensificada a cooperação 
entre a DSCC e a DSSOPT, no sentido de suprir as insuficiências da 
primeira com a maior capacidade técnica da segunda. 

3. Incumbir as instituições de planeamento urbano do Interior da China e do 
exterior da realização de cursos de formação. Tal iniciativa tem por 
objectivo aprofundar os conhecimentos e experiência dos funcionários 
públicos que se dedicam ao planeamento urbano e trabalhos relevantes, 
promovendo o planeamento urbano e o desenvolvimento urbano sustentável, 
em apoio às acções governativas do Governo da RAEM no que respeita ao 
estabelecimento do sistema de planeamento urbano moderno. 

4. Suportar e incentivar, através de formas adequadas, o reforço do intercâmbio 
e cooperação dos organismos profissionais de planeamento urbano da 
RAEM com as entidades congéneres do interior da China, de Hong Kong e 
de cidades de outras regiões. 
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5. Em colaboração com os organismos profissionais, desenvolver gradualmente 
um estudo preliminar sobre o regime de qualificação profissional de 
arquitecto de planeamento urbano. 

  Em resumo, consideramos que o Governo da RAEM deve, em conformidade 
com os princípios de “respeito pelo passado, assente na realidade actual e a pensar no 
futuro” e de acordo com as directrizes que preconizam a “beneficiação do sistema e 
promoção do primado da lei, preocupação com a vida da população e reconhecimento 
da importância das camadas sociais mais carenciadas, transparência e integridade, 
desenvolvimento sustentável conducente à harmonia”, incentivar a participação 
conjunta dos diversos sectores no desenvolvimento, de forma activa e ordenada, de 
trabalhos relativos ao estabelecimento de um sistema de planeamento urbano moderno 
e científico. 

 A beneficiação do sistema e a promoção do primado da lei pressupõe o 
aperfeiçoamento do sistema de enquadramento legal e regulamentar de planeamento 
urbano e o sistema administrativo e de funcionamento, e também o aproveitamento da 
concepção do regime para promoção de planeamento e administração de acordo com 
a lei, assim como a salvaguarda do interesse público. 

 A preocupação com a vida da população e o reconhecimento da importância das 
camadas sociais mais carenciadas implica uma maior aposta nas necessidades do 
público durante o processo de planeamento, a observância do princípio da 
universalidade de interesses e a garantia preferencial da procura de solos para 
habitação, equipamentos e espaços públicos. 

 A transparência e integridade significam o aumento da transparência do 
planeamento e a promoção da divulgação dos assuntos governativos, permitindo à 
sociedade conhecer e superintender as tarefas relativas ao planeamento urbano. 

 O desenvolvimento sustentável conducente à harmonia impõe a promoção de 
desenvolvimento concertado da economia, sociedade e ambiente natural e humano, e 
a criação de um mecanismo de manifestação de solicitações de interesse com “regras 
do jogo” claramente definidas, que coordene equilibradamente os interesses das 
diversas partes, contribuindo para a estabilidade e harmonia da sociedade. 

 Face aos interesses diversificados que o planeamento urbano envolve, é 
indispensável que o Governo e os sectores sociais, tendo como objecto o interesse 
geral e de longo alcance da RAEM, e tomando em consideração os interesses 
individuais e a participação comum, com comunicação activa, diálogo racional e 
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respeito pelo passado, encontre um entendimento e compromisso, assunção conjunta e 
procura de um consenso que seja benéfico para todas as partes. 

 

 

 

 Grupo de Trabalho Interno para Estudo de Planeamento Urbano 
do Governo da Região Administrativa Especial de Macau 
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Introdução 

 
Já em Fevereiro de 2007, sob a incumbência do Centro de Estudos Estratégicos 

para o Desenvolvimento Sustentável do Governo da RAEM, a Equipa de Investigação 
da Qualidade de Vida dos Residentes de Macau (“Equipa de Investigação”) 
constituída por especialistas de Macau, da Universidade de Hong Kong e da 
Universidade Chinesa de Hong Kong iniciou a 3.ª Fase do Estudo da Qualidade de 
Vida dos Residentes de Macau. A Equipa de Investigação efectuou uma investigação 
específica e temática sobre o Planeamento Urbano de Macau, tendo em conta a nova 
situação resultante do actual desenvolvimento social da Região. 

 
O chefe da Equipa de Investigação e Professor da Universidade Chinesa de Hong 

Kong, Yang Yue Man, afirmou que Macau nunca teve um plano director urbano, 
abrangente, esclarecido e de longo prazo. Por isso, o actual sistema de planeamento 
urbano é deficiente, sem uma clara orientação de desenvolvimento e das respectivas 
funções de cada área, com infra-estruturas e uma rede viária subdimensionadas, por se 
basearem em necessidades imediatas e construções parcelares.  
 

É evidente que o antigo modelo de plano director já não serve o actual nem o 
futuro desenvolvimento da RAEM. A expansão urbana provocada pelo 
desenvolvimento económico criou muitos problemas à cidade, como sejam o 
emparedamento, a congestão rodoviária, o estacionamento insuficiente, a saturação da 
capacidade dos postos fronteiriços, a descoordenação na utilização dos solos, os 
conjuntos urbanos heteróclitos e a poluição ambiental. 
 

De acordo com os resultados do Inquérito sobre a Qualidade de Vida dos 
Residentes de Macau, a população está muito preocupada com os problemas da 
habitação, ambiente comunitário e reordenamento dos bairros antigos, para além do 
trânsito e instalações recreativas e de lazer. A Equipa de Investigação sugere que, ao 
conceber o seu planeamento urbano, o Governo da RAEM tenha em particular 
atenção a situação do desenvolvimento regional. A orientação do desenvolvimento 
urbano de Macau deve ser definida primeiro, seguindo-se a definição do respectivo 
plano e objectivos, antes de se definirem as estratégias de desenvolvimento a longo 
prazo para a península de Macau, e para Coloane, Taipa e a zona do COTAI.  
 

Entretanto, a fim de assegurar o desenvolvimento sustentável da RAEM, ao 
definir as suas políticas de planeamento urbano, o Governo, com base num sistema 
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aberto e democrático, deve aceitar sugestões de todos os estratos da sociedade, 
coordenando a participação da população através dos diferentes departamentos 
governamentais. O Governo deve ensaiar várias direcções de desenvolvimento, tanto 
em termos macro como sectoriais, adoptando medidas de planeamento flexíveis e 
executando-as, tanto a curto como a longo prazo. Ao implementar uma política 
cuidadosa e estrita mas de medidas flexíveis, dividindo as funções dos solos através 
de loteamentos razoáveis, incrementando na medida do equilíbrio o desenvolvimento 
económico, social e ambiental, o Governo poderá conseguir a harmonia entre o 
desenvolvimento urbano e o desenvolvimento humano. 
 

Com observância das sugestões do Centro de Estudos Estratégicos para o 
Desenvolvimento Sustentável, foi levado a cabo um processo de análise e estudo dos 
actuais regime jurídico, sistema e mecanismo de planeamento urbano. Depois de  
fazer uma comparação com as experiências de outros países e territórios, e tendo em 
conta a realidade de Macau, avançou-se com a proposta do estabelecimento de um 
sistema de planeamento urbano moderno e científico, bem como o respectivo plano de 
acção. 
 

Neste contexto, o Governo criou um grupo de trabalho interdepartamental 
coordenado pelo Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas para 
proceder, a nível interno, ao estudo e análise do actual sistema de planeamento urbano 
e do seu desenvolvimento, assim como desenvolver a comunicação e cooperação com 
o Centro de Estudos Estratégicos para o Desenvolvimento Sustentável, em termos da 
questão de estudo da orientação do desenvolvimento do planeamento urbano de 
Macau. 
 

O Grupo de Trabalho visitou o Ministério da Construção, serviços competentes 
da província de Guangdong (Guangzhou e Shenzhen), o Planning Department de 
Hong Kong e a Urban Renewal Authority de Singapura, para conhecer o estado actual 
e as orientações para o futuro desenvolvimento dos sistema de planeamento urbano 
desses três territórios. Por outro lado, o Grupo de Trabalho consultou também grande 
quantidade de informações relativas ao planeamento urbano do interior da China, de 
Hong Kong e de outras cidades estrangeiras, alargou os seus horizontes, sintetizou o 
entendimento predominante dos académicos e peritos locais e do exterior, bem como 
procedeu a estudos e análises de forma sistemática sobre as características do actual 
sistema de planeamento urbano, identificando as suas insuficiências. Entretanto, 
tomando por referência a respectiva teoria de planeamento e a experiência adquirida, 
em conjugação com a realidade e limites da RAEM, apresentou as propostas sobre o 
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objectivo da política, medidas e planos de acção para o estabelecimento do sistema de 
planeamento urbano moderno e científico da RAEM, para servir de objecto de 
referência e discussão dos sectores sociais. 
 

O Grupo de Trabalho pretende divulgar o conteúdo principal do presente 
relatório de estudo (texto para recolha de comentários) junto dos sectores sociais 
durante um período de 30 dias, recolhendo as suas opiniões e sugestões, no sentido de 
optimizar o resultado do estudo do relatório, a fim de submeter o relatório definitivo 
ao Governo da RAEM, para servir de referência na implementação do 
estabelecimento de um sistema de planeamento urbano moderno e científico. 
 

Macau é a nossa cidade. Contamos com todos para definir o planeamento da 
nossa cidade. Sendo um dos elementos desta grande família, não hesite em participar 
e apresentar as suas opiniões, contribuindo para a institucionalização do planeamento 
urbano e a construção duma sociedade harmoniosa. 

 
O período de auscultação começa em 10 de Novembro de 2008, podendo a 

população apresentar as suas opiniões até 9 de Dezembro de 2008, por correio 
electrónico, fax ou via postal para os seguintes serviços públicos, devendo o 
sobrescrito ter a identificação de “Opiniões sobre o Texto para Consulta das Propostas 
de Revisão Preliminar da Lei de Terras e dos diplomas complementares ”, no caso de 
ser enviado por correio. 

 
 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 

Fax: 28340019 
Email: plano@dssopt.gov.mo 
Endereço: Estrada D. Maria II, n.º 32 - 36, Edifício CEM, rés-do-chão, Macau – 
Secção de Atendimento e Expediente Geral. 

 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro 
Fax: 28340046 
Email: plano@dscc.gov.mo 
Endereço: Estrada D. Maria II, n.º 32 - 36, Edifício CEM, 5º andar, Macau 

 
O texto para consulta pode ser obtido junto da Direcção dos Serviços de Solos, 

Obras Públicas e Transportes, da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, do 
Conselho Consultivo para o Reordenamento dos Bairros Antigos de Macau (Alameda 
Dr. Carlos D' Assumpção, n.º 398, Edifício CNAC, 5.º andar) e no Edifício 
Administração Pública (Rua do Campo, n.º 162) e está disponível nas páginas 
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electrónicas da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 
(http://www.dssopt.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro 
(http://www.dscc.gov.mo). 
 
 
 
 Grupo de Trabalho Interno para Estudo de Planeamento Urbano 

do Governo da Região Administrativa Especial de Macau 
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Capítulo I Características comuns e particularidades do planeamento urbano 
 

“O planeamento urbano é um conjunto de medidas disponibilizadas para 
construções urbanas, arruamentos, parques, equipamentos públicos e outras partes 
ambientais físicas de cidades com vista a realizar os objectivos razoáveis das áreas 
sociais e económicas; é uma actividade social, uma função do Governo, uma 
tecnologia especial ou a fusão destas que se destinam a criar ou melhorar as 
condições urbanas.”1 

 
“Enciclopédia Britânica Concisa” 

 
 “O planeamento urbano é uma ciência, uma arte, uma actividade de política que 
concebe e orienta o desenvolvimento harmonioso do espaço, em adaptação às 
necessidades sociais e económicas.”2 
 
 Conselho de Recursos Nacionais da América 
 

“O planeamento urbano é uma das políticas públicas que o Governo utiliza para 
controlar os recursos de espaços urbanos, orientar o desenvolvimento e construção 
urbana e rural, salvaguardar a justiça social e proteger a segurança pública e o 
interesse público.”3 
 
 “Metodologia de Elaboração de Planeamento Urbano” da China de 2006  
                

“O planeamento urbano é um processo de actividade social que, para realizar o 
objectivo integrado das áreas social, económica, cultural e ambiental de longo 
alcance, orienta, regula e controla a programação temporal e espacial, através da 
racionalização dos recursos urbanos (incluindo os recursos naturais e sociais) 
mediante definição de estratégias para o futuro desenvolvimento do espaço urbano 
com recurso à autoridade.”4 
 
 “Em Caminho à Decisão de Planeamento Urbano Institucionalizada” 

                                                 
1 Wang Qinghai, “Planeamento e Gestão Urbana Moderna” (2.edição), Beijing, Editora da Indústria 
de Construção da China, (9/2007), pag.8. 
2 Tan Zhongbo, “Planeamento Urbano”, Beijing, Editora da Universidade Tsinghua, (11/2005) pag.88. 
3 Equipa Temática do Ministério da Construção, “Estudo da beneficiação do sistema indicador de 
planeamento”, Colecção do Estudo das Matérias Importantes de Construção Urban e Rural, Beijing, 
Editora da Indústria de Construção da China, (12/2007), pag.1. 
4 Lei Xiang, “Em caminho à decisão de planeamento urbano institucionalizada”, Beijing, Editora da 
Indústria de Construção da China, pag.3. 
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Secção I  Características comuns do planeamento urbano 

 
Ao estudar o modo de estabelecimento de um sistema de planeamento urbano 

moderno e científico, o primeiro problema que encontramos é o que se entende por 
planeamento urbano.  

 
 É fácil encontrar várias definições para planeamento urbano, tanto na China 
como no exterior. Apesar das diferenças de ênfase, pode-se dizer que o planeamento 
urbano, de um modo geral, apresenta as seguintes características comuns: 

1. O seu atributo é variado. Não é apenas uma técnica profissional mas também 
uma função governamental e uma actividade social. Por isso, não se deve 
entender, em sentido estrito e de forma simples, como uma tela de desenho, 
uma planta ou um projecto e processo técnico de elaboração de uma planta. 

2. É uma tarefa com carácter global, integrado e estratégico. 

3. Consiste em planeamento morfológico de espaços físicos urbanos (por 
exemplo, solos, estradas, infra-estruturas, espaços verdes, etc.) e planeamento 
morfológico de espaços não físicos urbanos (população, desenvolvimento de 
indústrias, cultura, saúde pública, etc.). 

4. Sendo os espaços físicos urbanos recursos escassos, e devido ao exclusivismo 
das diferentes funções urbanas na distribuição de espaços, qualquer 
planeamento urbano concreto compreende aspectos políticos. Nenhuma 
política pode surgir sem influência do julgamento de valores sociais, em 
medidas diferentes.5 Por isso, o planeamento urbano reveste-se de uma clara 
sociabilidade dependente profundamente do sistema político, sistema 
económico e realidade social de um país ou território. 

5. Considerando o facto do sistema político e económico assim como a realidade 
social de um país ou território estar sempre a variar e em desenvolvimento, o 
planeamento urbano não deve ser estático e dogmático, mas dinâmico, em 
adaptação às necessidades políticas, económicas e sociais. 

 
 

                                                 
5 Tan Zhongbo, “Planeamento Urbano”, Beijing, Editora da Universidade Tsinghua, (11/2005) pág.90. 
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Secção II  Particularidades do planeamento urbano 

 
 1. Carácter global e integrado 

 
Ser global e integrado é uma característica do planeamento urbano moderno. 

Como objecto do planeamento urbano, a cidade propriamente dita é um sistema de 
grande envergadura e de estrutura complexa que integra funções variadas. Além disso, 
os problemas relativos ao planeamento urbano são altamente correlativos e 
interdependentes.  

 
O rápido desenvolvimento e a interacção dos factores políticos, económicos e 

sociais que se registaram desde as décadas de 70 e 80 do século XX tornaram mais 
saliente a referida alta correlação e interdependência dos problemas, cuja solução 
eficaz requer um pensamento sistemático e global. 

 
Entretanto, o planeamento urbano, como um instrumento de coordenação dos 

interesses, deve tratar apropriadamente as relações entre as partes e o todo, o presente 
e o futuro, a realidade e o ideal, a eficiência e a justiça, o desenvolvimento e 
conservação, com a condição de respeitar os interesses individuais legítimos e legais, 
a partir de todo o conjunto da sociedade e os interesses do desenvolvimento de longo 
alcance, e de acordo com as exigências sobre a sustentabilidade de coordenação 
global, com vista a promover o pleno desenvolvimento económico, social e humano. 
O crescimento económico é uma importante parte integrante do desenvolvimento, não 
deve ser o único objectivo do desenvolvimento.  

 
O planeamento urbano deve examinar, sob ponto de vista global e integrado, a 

forma como optimizar os recursos públicos da cidade, nomeadamente a disposição 
dos recursos de espaços, tendo em vista o desenvolvimento concertado da população 
urbana, economia, sociedade, recursos e ambiente. 

 
Pelo que o planeamento urbano moderno, em termos da estrutura de 

conhecimentos de disciplinas e da teoria implicam várias disciplinas; em termos da 
prática, coordenação e conjugação e desenvolvimento concertado de factores sociais, 
económicos, ambientais e tecnológicos. Para além da Arquitectura, Engenharia, 
Geografia e Geoeconomia, entre outros estudos tradicionais, implica também o 
Direito, a Sociologia, a Política, a Economia, a Arqueologia Histórica, a Ecologia 
Ambiental, a Psicologia, a Estética e outros meios tecnológicos modernos. 
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Pelo facto de ser altamente integrado o planeamento urbano, a sua elaboração e 

gestão de execução envolve necessariamente vários serviços, o que requer um reforço 
da coordenação e cooperação entre os serviços competentes na gestão do 
planeamento. 

 
2. Carácter estratégico 
 
A estratégia de desenvolvimento urbano planeia de forma global, perspectivada e 

programática o desenvolvimento económico, social e ambiental da cidade. Com a 
globalização económica que se verifica desde a década de 90 do século XX, as 
cidades tornaram-se uma expressão importante da competitividade para um país. 
Assim, no contexto de intensa competição económica inter-regional e interurbana, o 
estudo sobre o desenvolvimento urbano estratégico e permanente constitui um 
instrumento importante das cidades para fazer face à competição cada vez mais 
intensa. 

 
Perante esta situação, alguns académicos apontam que o planeamento urbano 

deve prever o desenvolvimento urbano do ponto de vista estratégico, e por meio do 
pensamento estratégico, preparar as cidades para serem capazes de captar 
oportunidades de desenvolvimento e de aumentar o seu poderio, o que acaba por 
acarretar mudanças estratégicas para as mesmas.6 Tal como foi dito pelo membro da 
Academia de Engenharia da China, Wu Liangyong, o planeamento urbano deve 
reflectir as questões surgidas no desenvolvimento urbano com visão regional, 
nacional e mundial, resolvendo estrategicamente os problemas num plano espacial 
mais alto; ao mesmo tempo, através do pensamento estratégico, entender com 
perspicácia a evolução da essência dos problemas urbanos, efectuando o mais cedo 
possível o julgamento sobre as mudanças urbanas, no sentido de encará-las de forma 
preventiva.7 

 
 Na definição da estratégia de desenvolvimento urbano, é indispensável 
determinar o objectivo e a natureza do desenvolvimento de perspectiva e estudar a 
disposição do espaço, morfologia estrutural e orientação do desenvolvimento urbano, 
com base no estudo do background de desenvolvimento regional, de desenvolvimento 

                                                 
6 Liedtka J. Strategic Planning as a Contributor to Strategic Change: A Generative Model. European 
Management Journal, 2000 vol. 18 (2). 
7 Wu Liangyong e Wu Tinghai, “Do planeamento estratégico a plano de acções” – Introdução ao 
sistema de planeamento urbano da China, 27 (12), 2003, pag. 14. 
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económico, social cultural, de recursos e ambiental, a partir da análise das condições 
de competição ambientais. 
 
 3. Carácter científico 
 
 O planeamento urbano moderno é uma disciplina cruzada que assimila as 
ciências naturais, sociólogas e de artes visuais. O seu objecto de estudo é também o 
sistema gigantesco e complexo das cidades. Além disso, no quadro do sistema social 
livre e democrático, o projecto do planeamento urbano é, muitas vezes, o resultado do 
compromisso dos diferentes blocos de interesse, pelo que o carácter científico do 
planeamento urbano não pode ser equiparado ao das ciências naturais, como caso do 
problema de planeamento complexo. Se se vir o planeamento urbano apenas como 
atributo de ciências naturais, pode estar-se sempre numa situação não científica.8 Por 
isso, é necessário que o planeamento urbano não só apresente rigor científico como 
também discricionariedade. 
 
 O carácter científico do planeamento urbano é reflectido principalmente nos 
seguintes aspectos: 9 

 

1. Insistir no pensamento estratégico do desenvolvimento sustentável; insistir no 
pensamento que serve os interesses fundamentais da população; insistir na 
estratégia de desenvolvimento urbano que coordena globalmente e é pautada 
pelo princípio de “respeito pelo passado, assente na realidade e pensa no 
futuro”. 

2. Determinar um volume ambiental razoável, na medida em que não é razoável 
que a intensidade do desenvolvimento exceda a capacidade de carga do 
ambiente. 

3. Aproveitar adequadamente as terras, contribuindo, por um lado, para a 
rentabilização das funções urbanas integradas, por outro lado, para a 
utilização económica dos solos, maximizando o seu rendimento. 

4. Preconizar a concepção razoável das funções que reflicta a harmonia entre o 
Homem e o ambiente natural susceptível de todas as mudanças, mantendo 

                                                 
8 Chen Bingchao, “Novo conhecimento do carácter científico do planeamento urbano – Estudo sobre 
o carácter científico do planeamento urbano e o planeamento urbano científico”, Planeamento Urbano, 
(3) 2003. 
9 Zhou Deci, “Estudo sobre o carácter do planeamento urbano, Estudo sobre o carácter científico do 
planeamento urbano e o planeamento urbano científico”, Planeamento Urbano, (3) 2003. 
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uma estrutura de espaço flexível necessária para os factores imprevisíveis e o 
futuro desenvolvimento. 

5. Planear um sistema de suporte seguro e eficaz para as infra-estruturas urbanas, 
com vista a satisfazer as necessidades imediatas e preparar condições sine 
qua non para o futuro da cidade. 

6. Efectuar pesquisas e investigações aprofundadas. Para além da recolha de 
dados para elaboração do planeamento, o que mais importa é efectuar a 
investigação da sociedade urbana, da vontade da população e do processo de 
evolução urbana, perspectivando e prevendo o futuro a partir do passado e 
presente. 

7. Utilizar um método de análise integrado, entendendo os principais conflitos e 
os aspectos principais dos conflitos. 

8. Realizar a demonstração. Devido à natureza da disciplina do planeamento 
urbano, para reforçar o carácter científico do planeamento e decisão, é 
inevitavelmente o recurso à experiência, método de comparação e método 
positivista. 

 
4. Atributo da política pública 

 
O desenvolvimento do planeamento urbano do exterior atravessou, regra geral, 

um processo de transformação que começou com a “preocupação com o espaço 
físico”, e depois a “preocupação com a economia social” e por último, a “política 
pública”, dando forma basicamente a um sistema de planeamento urbano baseado na 
política pública.10 As pessoas atribuem cada vez maior importância ao princípio de 
“servir melhor a população” e a estrutura de interesses torna-se cada vez mais 
diversificada, constituindo factores principais que transformam o planeamento urbano 
em política pública enquanto que mantém o seu atributo técnico. 

 
O planeamento urbano, sendo uma política pública importante que conduz o 

desenvolvimento de espaços urbanos, é já um consenso predominante dos círculos 
teóricos do planeamento urbano. No domínio do planeamento urbano da China, 
ocorreu ou estão a ocorrer reformas importantes, i.e., a “transformação progressiva do 
estado final do planeamento urbano por ser um mero ‘projecto lindo para futuro’ para 
intensificar o seu papel como uma ‘política pública’ que o Governo utiliza para 

                                                 
10 He Liu, “Interpretação do atributo da política pública do planeamento urbano”, Revista Académica 
de Planeamento Urbano, (6) 2007, pag. 36. 
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administração urbana, transformando o planeamento de uma tela de desenho para a 
prática.”11 
 
 Entretanto, os círculos teóricos atribuem cada vez maior importância à 
necessidade de adopção, pelo planeamento urbano, do princípio de “servir melhor a 
população”. Este princípio que o planeamento urbano preconiza é reflectida na 
seguinte forma: “o planeamento urbano não se pode limitar apenas aos factores 
objectivos, tem que ser elaborado e aplicado tomando por base a procura do homem”; 
12 “seja elaboração seja aplicação do planeamento urbano, tem como objectivo 
principal satisfazer as crescentes necessidades da vida material e vida espiritual do 
homem, em realização do pleno desenvolvimento do homem.”13 
 
 Por outro lado, com a globalização económica, as tecnologias da comunicação e 
a rede de Internet desenvolvem-se rapidamente, a sociedade tende a ser cada vez mais 
aberta e diversifica-se o juízo de valores e as solicitações da população. Além disso, 
no domínio da economia mercantil, os sujeitos da construção e desenvolvimento 
urbano, para além do Governo, são um grande grupo de entidades privadas, o que 
apresenta as características de pluralidade do sujeito de decisão e pluralidade de 
investimento. Estas pluralidades traduzem também a pluralidade de interesses e a 
pluralidade de conflitos. 
 
 A pluralidade de interesses sociais e a pluralidade de sujeitos de decisão resultam 
na pluralidade de valores e diversificação dos interesses e solicitações. Portanto, no 
processo de distribuição dos recursos de espaços urbanos altamente escassos, a forma 
como se coordenam as solicitações em termos económicos, sociais, ambientais e 
culturais dos diferentes blocos de interesses, a forma como se permite a comunicação, 
intercâmbio, coordenação, negociação, procura do consenso e compromisso mútuo, 
constituem as funções principais do planeamento urbano como política pública que 
coordena a disposição dos recursos de espaço e distribuição dos valores. 
 
 Por isso, o Vice-Ministro do Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano 
e Rural da China, Chou Baoxing, adiantou no livro intitulado “Reforma do 
planeamento urbano no processo de urbanização da China” que “o planeamento 
urbano é, na essência, um processo de julgamento de valores com forte cor política. A 
                                                 
11 Zhou Deci, “Planeamento urbano da China na nova Era”, Intercâmbio académico entre Beijing e 
Hong Kong, 2004 (64). 
12 Liu Xiaohong, Cui Yi, Ma Jiaoguo, “Planeamento harmonioso: Retorno do humanismo de 
planeamento urbano – arquitecto de planeamento”, 2007, 23(B04), pag.51. 
13 Wang Qinghai, “Planeamento e Gestão Urbana Moderna” (2.edição), Beijing, Editora da Indústria 
de Construção da China, (9/2007), pag.65. 
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aplicação do planeamento urbano implica necessariamente os interesses de todas as 
partes. A forma de como tratar estes interesses recai sobre o domínio do estudo da 
política e da sociologia... Por outro lado, o arquitecto de planeamento e aquele que 
decide, à semelhança de qualquer outra pessoa, não estão a viver numa faixa vazia do 
juízo de valores, possuem o seu próprio juízo de valores e filosofia original de 
planeamento ”.14 
 
 O planeamento urbano, como política pública, para reflectir eficazmente os seus 
critérios de valores, alcançando o seu objectivo, deve ser assegurado por um 
enquadramento de regime por excelência. Entende-se regime por: 1) Regras de 
actuação ou critérios de conduta que requerem a observância de todos; 2) Sistema 
político, económico e cultural formado sob determinadas condições históricas. 
Referiu ainda Douglas C. North, prémio Nobel da Economia, que “o sistema é um 
conjunto de regras de jogos da sociedade, ou seja, uma série de vínculos que 
determinam o relacionamento mútuo de pessoas.”15 
 
 5. Legalidade 

 
O planeamento urbano, sendo uma política pública definida pelos serviços 

públicos que coordena diferentes interesses sociais na disposição de recursos urbanos, 
para gerir e coordenar a distribuição e a utilização de recursos de espaços urbanos, 
controlar as actividades de desenvolvimento e utilização de terrenos urbanos, e 
realizar o planeamento urbano concreto, necessita de uma autoridade intensificada 
através do poder administrativo de planeamento para assegurar a sua aplicação e 
gestão. Para estabelecer a autoridade do planeamento urbano, um dos requisitos é a 
obrigatoriedade de existência da legalidade na vertente da forma legal.16 

 
O planeamento urbano moderno reveste-se necessariamente de legalidade. A 

legislação assume um significado importante para o planeamento urbano moderno. A 
administração de planeamento urbano é uma acção da administração pública, 
representa, pois, a legalidade da administração uma marca importante da 
administração moderna. O primado da lei da administração de planeamento urbano 
pressupõe a administração segundo a lei. A legalidade administrativa significa que o 
poder administrativo deve ser exercido no âmbito estabelecido legalmente; o acto 
                                                 
14 Chou Baoxing, “Reforma do planeamento urbano no processo de urbanização da China”, Shanghai, 
Editora da Universidade de Tongji, 1/2005. 
15 Feng Xianxue, “A gestão de planeamento urbano num processo rápido de urbanização”, Beijing, 
Editora da Indústria de Construção da China, 9/2006, pag.97. 
16  Peng Xuemin, “Uma abordagem sobre a “legalidade e legitimidade”da administração do 
planeamento urbano”, Estudo Urbano Moderno. 2005 (publicação conjunta 2-3), pag.75 
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administrativo deve ser praticado segundo a lei; os serviços da Administração Pública 
exercem os poderes que lhes estão cometidos pela lei e assumem as correspondentes 
responsabilidades jurídicas. A legalidade administrativa tem por função assegurar a 
boa ordem social e administrativa, salvaguardando os interesses dos cidadãos, para 
além de condicionar e superintender o poder administrativo. 
 
 6. Participação da população 
  

O planeamento urbano moderno caracteriza-se também pela participação da 
população. Esta é um acto, forma e via que permite a interacção de um grupo maior 
de elementos urbanos no processo de elaboração e decisão do planeamento urbano 
que lhes interessa. O conceito de “público” não só abrange as pessoas singulares 
como também as associações populares, organizações com fins lucrativos e 
organizações de serviços profissionais, entre outras organizações não 
governamentais.17 

 
O rápido desenvolvimento da urbanização requer, no processo de decisão do 

planeamento urbano, a criação de vias de livre circulação para exprimir interesses e 
formar um mecanismo que permita a todas as partes com interesses conflituantes 
efectuar comunicação e negociações eficazes, com vista a sintonizar, no máximo, os 
passos nas acções futuras.18 É cada vez maior o número de académicos que entendem 
que a decisão relativa ao planeamento urbano deve ser o resultado da coordenação, 
comunicação e compromisso entre o Governo, pessoal de planeamento e o público. A 
participação da população tornou-se um princípio por que se pauta o enquadramento 
regulamentar do planeamento. Nos últimos anos, a participação da população nos 
países desenvolvidos do Ocidente tornou-se, pouco a pouco, legalizada, programática 
e generalizada. 19 
 

Os académicos da China começaram também a prestar atenção à questão da 
participação da população no planeamento urbano, desde a década de 90 do século 
XX, tendo iniciado uma série de abordagens teóricas e estudos práticos. O governo 
Chinês atribui grande importância à participação da população no planeamento 
urbano. A Metodologia de Elaboração de Planeamento Urbano em vigor prevê que a 
elaboração do planeamento urbano se deve pautar pelos princípios de “ser organizada 
                                                 
17Wang Jiang, “Obstáculos e inovações do regime de participação da população na administração 
urbana”, Estudo Urbano Moderno, 2003(2).  
18 Feng Xianxue, “A gestão de planeamento urbano num processo rápido de urbanização”, Beijing, 
Editora da Indústria de Construção da China, 9/2006, pag.132. 
19 Huang Ying, Long Guoying, “Estabelecimento de mecanismo de participação da população no 
planeamento urbano”, Arquitecto de planeamento, 2003 (3). 
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por iniciativa do Governo, dirigida por peritos, com colaboração dos serviços, 
participação da população e decisão científica”. 

 
Alguns académicos consideram que a participação da população nas decisões do 

planeamento urbano não só resultam da necessidade de tomar a decisão correcta como 
também constituem a necessidade e marca do progresso social. A participação da 
população nas decisões não só resulta da partilha de poderes do Governo como 
também a sua responsabilidade. A participação da população de forma ampla e 
sistematizada contribui para melhor utilizar  a sabedoria colectiva, em prol do 
aumento da legitimidade social do projecto de planeamento e também da melhoria das 
qualidades dos próprios cidadãos através da sua participação.20 

 
A teoria de administração pública diz que no processo de definição das políticas 

públicas, a preferência do valor dos cidadãos e o reconhecimento e a escolha dos 
interesses são mais importantes. A via para entender a preferência do valor e a escolha 
dos interesses dos cidadãos é precisamente a participação da população. O 
planeamento urbano só pode coordenar, no máximo, os conflitos entre os diversos 
interesses através do processo legítimo de participação da população. O processo de 
participação da população deve ser transparente, ou seja, tornando públicos os 
assuntos governamentais e divulgar as informações e os critérios.21 

 
Evidentemente, o processo de participação da população no planeamento urbano 

deve adaptar-se ao nível de desenvolvimento socioeconómico de um país ou território 
bem como ao nível da cultura geral dos cidadãos, pelo que o processo de participação 
da população deve ser pertinente e praticável. 
 
 Segundo algumas correntes académicas, tomando como exemplo a realidade 
nacional da China, refere-se que, devido à existência dos diferentes estratos sociais 
que apresentam diferenças evidentes, é impossível que o “público” participante no 
planeamento urbano constitua um grupo homogéneo, é sim uma massa solta 
heterogénea e diversificada com diferentes consciências de participação, capacidade 
de participação e preocupação com diferentes problemas. Quanto mais se aproxima da 
classe “básica”, menos activa é a participação da população e concentrar-se-á mais no 
planeamento que importa aos próprios interesses, às vizinhanças e ao seu redor. Daí 
que, para que a participação da população seja eficaz, é indispensável tomar formas e 

                                                 
20Lei Xiang, “Em caminho à decisão de planeamento urbano institucionalizada”, Beijing, Editora da 
Indústria de Construção da China, 6.2003, pag.129-130. 
21 Gao Jie, “Os conflitos e equilíbrio de interesses do planeamento urbano”, Economia 
Urbana/Economia Regional, http://www.gx-info.gov.cn 24/4/2007.  
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instrumentos diferentes, consoante a natureza e requisitos do planeamento, bem como 
a composição e as características do grupo de participação, promover a participação 
de diferentes grupos e, no pressuposto de assegurar as oportunidades de participação, 
reduzindo tanto quanto possível os custos de participação, elevando a sua qualidade e 
nível.22 
 
 7. Mudanças rápidas e elevada incerteza 
 
 O planeamento urbano é virado para o futuro. O seu papel de orientação futura 
tem por função, na prática, dirimir as incertezas das pessoas encarregadas da decisão 
sobre o futuro desenvolvimento que venham a surgir no decurso da decisão através da 
prestação de informações organizadas, de forma a proporcionar um enquadramento 
fundamental para a decisão que interessa a todas as partes e aos indivíduos da 
sociedade. Basicamente, o planeamento urbano supera as incertezas com base nas 
previsões para o futuro, no entanto, este tipo de previsão, à semelhança da tomada de 
opções, depende de factores humanos e variáveis aleatórias visíveis. 
 
 O planeamento tradicional preocupa-se apenas com a razoabilidade do projecto 
de planeamento urbano final, sem ter em consideração a não existência de um 
caminho para o desenvolvimento urbano que vai desde a situação actual até ao 
planeamento final nem preocupação com o desenvolvimento urbano razoável do 
planeamento final. Num ambiente mutável e altamente incerto, este tipo de 
planeamento com descrição inclina-se apenas para o estado ideal final do 
desenvolvimento e construção urbana sem prestar atenção ao caminho e ao decurso do 
desenvolvimento. Esta linha de pensamento dá muitas vezes esperanças de que 
mediante o planeamento, o amontoado de problemas urbanos desordeiros e caóticos 
poderá ser regularizado saudavelmente, porque o planeamento final mostra sempre 
um desenho quase perfeito. É, porém, lamentável que estas esperanças são 
irrealizáveis.23 
 

Perante a elevada incerteza do futuro desenvolvimento urbano, determinados 
académicos afirmam que o planeamento urbano deve realçar a preocupação com as 
mudanças, concentrar a atenção no acompanhamento das mudanças em vez da 
previsão do futuro e contemplar as possibilidades que possam surgir no futuro, 
apresentando opções de política ou de estratégia em relação a situações diferentes; 

                                                 
22Wang Dengrong, “Sobre a participação da população no planeamento urbano”, Academia de 
Investigação da Concepção de Planeamento Urbano e Rural da Província de Guangdong. 
23Zhang Yehua, Yan Xudong, Zhao Xuhua, “Do projecto final ao desenrolar do planeamento”, 

Construção de Shanxi, 2007, 33(28),pag.56. 
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deve colocar a cidade num processo evolutivo e de feedback incessante e através de 
advertência prévia e controlo de incertezas importantes, acompanhar as mudanças, 
efectuar ajustamentos do feedback e desenvolver-se dinamicamente.24 
 
 Pelo que o planeamento urbano moderno coloca ênfase na coordenação e 
articulação do planeamento urbano de macro visão e planeamento de controlo de 
desenvolvimento de micro visão com o planeamento urbano a curto prazo e o plano 
anual de actividades do Governo. 

                                                 
24Wang Zhuo, Shang Tao, Liu Taoqing, “Abordagem do novo pensamento do planeamento urbano 
num reflexão baseada na incerteza”, Boletim da Universidade de Wu Han (página da tecnologia), 2007, 
40(5), pag. 104-105. 
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Capítulo II Desafios que se colocam ao planeamento urbano da RAEM 

Tal como foi referido anteriormente, o planeamento urbano reveste-se de uma 
clara sociabilidade dependente profundamente dos sistemas político e económico e da 
realidade social de um país ou território. Para avaliar de forma objectiva a questão 
principal do existente sistema de planeamento urbano da RAEM, há que sujeitar o 
sistema de planeamento urbano a teste pelas mudanças da realidade de Macau. 

Desde o retorno à Pátria, com o grande apoio do Governo Central, e o esforço 
conjunto do Governo e da população da RAEM, a economia de Macau, ao contrário 
do que sucedia antes da transferência de poderes, em que se registava um crescimento 
negativo, conhece um crescimento rápido, em que a situação de emprego da 
população representa manifestamente uma melhoria e um acentuado aumento das 
receitas. Além disso, goza-se de mais direitos na área da educação, cuidados de saúde, 
assistência e segurança social. 

Mapa 1 Os principais indicadores económicos de Macau (2000-2007) 

Ano Taxa de 

crescimento 

do PIB 

PIB per 

capita 

Taxa de 

desemprego 

Taxa de 

subemprego

Média das 

receitas  

N.º de 

visitantes 

 % USD % % MOP 10 mil 

2000 5,7 14.171 6,8 3,0 4.822 916,2

2001 2,9 14.253 6,4 3,6 4.658 1.027,9

2002 10,1 15.567 6,3 3,4 4.672 1.153,1

2003 14,2 17.805 6,0 2,7 4.801 1.188,8

2004 28,4 22.634 4,9 1,9 5.167 1.667,3

2005 6,9 24.369 4,1 1,4 5.773 1.871,1

2006 17,0 28.857 3,8 1,0 6.701 2.199,8

2007 27,3 36.357 3,1 1,0 7.800 2.699,3

Fonte: Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) 

Entretanto, perante o rápido crescimento económico, enfrentamos também 
muitos desafios. Para além das questões mais abordadas no dia-a-dia, como a 
conjuntura económica, recursos humanos, habitação, distribuição de receitas e 
juventude, os desafios que têm a ver com este estudo compreendem ainda o 
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condicionamento ambiental e a pluralidade de solicitações dos interesses sociais, entre 
outros aspectos. Vamos analisá-los seguidamente: 

Secção I Conflito entre o rápido crescimento económico e o 
condicionamento ambiental e de recursos 

Um dos fenómenos do rápido crescimento económico consiste no aumento 
repentino de construções. No mapa 2 pode-se ver os edifícios iniciados e concluídos, 
entre 2000 e 2007. Durante o período compreendido entre 2005 e 2007, a área bruta 
dos edifícios iniciados é 7,1 vezes a do período de 2000 a 2004. 

Mapa 2 Indicadores estatísticos da construção em Macau (2000-2007) 

 

Ano 

Edifícios concluídos Edifícios iniciados 

N.º de edifícios N.º de fracções 

autónomas 

Área bruta (m²) N.º de edifícios N.ºdefracções 

autónomas 

Área bruta (m²)

2000 76 3.146 370.315 34 1.167 202.776

2001 61 2.622 404.325 22 812 158.279

2002 26 381 102.549 38 1.326 157.494

2003 33 1.566 243.023 38 2.658 533.016

2004 28 1.108 215.108 93 2.757 715.209

2005 48 1.277 391.487 85 4.947 2.133.019

2006 86 3.026 1.276.321 71 4.756 1.054.289

2007 76 2.051 1.926.247 73 4.390 2.199.805

Total 434 15.177 4.929.375 454 22.813 7.153.887

 

Fonte: DSEC 

 Por outro lado, a densidade habitacional de Macau torna-se cada vez mais 
elevada (vide mapa 3). Até 2007, a cada quilómetro quadrado de terreno, em média, 
corresponde 7 831 fogos (sem contar o COTAI que não tem área residencial) 
enquanto que na freguesia de St.° António, no Centro Histórico, a cada quilómetro 
quadrado de terreno correspondem 37 289 fogos. 
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Mapa 3  Fogos e densidade habitacional de Macau por zona (2007) 

Zona Fogo Área Densidade habitacional

 Unidade Km² Unidade/Km² 

Total (excepto COTAI) 184.805 23,6 7.831

Península de Macau 157.635 9,3 16.950

Freguesia de St.° António 41.018 1,1 37.289

Freguesia de S. Lázaro 12.053 0,6 20.088

Freguesia de S. Lourenço 17.928 1,0 17.928

Freguesia da Sé 17.962 3,4 5.283

Freguesia de Nossa Senhora 

de Fátima 

68.674 3,2 21.461

Ilha da Taipa 25.912 6,7 3.867

Coloane 1.258 7,6 166

 

Fonte: Calculado com base nas informações da DSEC 

No mapa 4 pode-se constatar que, em comparação com 2001, a superfície total de 
Macau, em 2007, aumentou 13,2%, no entanto, a população residente registou um 
aumento de 23,3%, o número de visitantes de 162,2% e a densidade da população 
residente 9%. 

Em 2007, a densidade da população residente de toda a RAEM era de 18 428 
pessoas/ Km² (contra 6 313 de Hong Kong), mas a da península de Macau era de 49 
581 pessoas/ Km². De salientar que, na Freguesia de St.° António, era de 111 000 
pessoas/ Km². 

No que respeita à população flutuante, segundo os dados do censo efectuado em 
2001, era de 21 000 pessoas por dia, e, segundo os resultados obtidos no censo 
populacional intercalar de 2006, era de 65 000, o que representa um aumento para o 
triplo. 

Segundo a previsão da população residente divulgada recentemente pela DSEC, a 
hipótese mais moderada indica que, do ponto de vista do censo populacional, a 
população de Macau aumentará para 752 mil em 2021 e 829 mil em 2031. 

Em 2007, 85,7% dos habitantes residiam na península de Macau com apenas  
9,3 Km², enquanto que o “Centro Histórico de Macau” cujo desenvolvimento está 
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inequivocamente sujeito aos vários condicionamentos e respectiva zona tampão (1,24 
Km²), aliado à zona onde a altura das construções deve obedecer aos limites das cotas 
altimétricas estabelecidos pelo Despacho do Chefe do Executivo n.° 83/2008 (em que 
a área do solo é de 1,96 Km² e os limites das águas do Porto Exterior 0,6 Km²) possui 
uma área total de 3,8 Km². 

Entretanto, o ambiente de Macau está também a enfrentar uma pressão severa. No 
mapa 5 podemos ver que a velocidade do aumento da área dos espaços verdes é muito 
mais lenta do que o aumento da população e da área dos solos. Comparativamente a 
2001, a área de espaços verdes per capita em 2007 sofreu uma diminuição de 14,6%. 
Na península de Macau onde reside 85% de população, a área de espaço verde per 
capita ocupa apenas 2,1 Km², representando 19% da média total. 

É também bastante evidente o aumento do número de veículos motorizados, 
muito maior do que o das rodovias. A densidade de veículos motorizados em 2007 
atingiu os 435 por Km² (281 por Km² em Hong Kong), registando-se um aumento de 
26,4% em comparação com 2001. O trânsito é um dos maiores problemas que 
preocupam a população e os visitantes. 

Em comparação com 2001, o consumo de electricidade, consumo médio de água 
e volume de resíduos sólidos produzidos em 2007 apresentaram um aumento 
considerável. Segundo a estimativa das concessionárias, até 2010, o consumo de 
electricidade e o consumo médio de água aumentará em 98% e 52% respectivamente 
em relação a 2007. 

Segundo o resultado do “Estudo da Qualidade de Vida dos Residentes de Macau 
(2007)”, os inquiridos consideram que a qualidade do ar e a poluição sonora em 
Macau são piores do que há três anos. 
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Mapa 4 Área, população residente e densidade da população residente por zonas (2001-2007) 

Indicador Unidade 2001 2007 Variação% 

Superfície da RAEM Km² 25,8 29,2 13,2

Península de Macau Km² 8,5 9,3 9,4

Freguesia de St.° António Km² 1,1 1,1 0,0

Freguesia de S. Lázaro Km² 0,6 0,6 0,0

Freguesia de S. Lourenço Km² 0,9 1,0 11,1

Freguesia da Sé Km² 2,9 3,4 17,2

Freguesia de Nossa Senhora de 

Fátima 

Km² 3,0 3,2 6,7

Ilha da Taipa Km² 6,2 6,7 8,1

COTAI Km² 3,5 5,6 60,0

Coloane Km² 7,6 7,6 0,0

População residente da RAEM Mil pessoas 436,3 538,1 23,3

Península de Macau Mil pessoas 388,6 461,1 18,7

Freguesia de St.° António Mil pessoas 104,2 122,1 17,2

Freguesia de S. Lázaro Mil pessoas 26,9 32,8 21,9

Freguesia de S. Lourenço Mil pessoas 42,8 51,0 19,2

Freguesia da Sé Mil pessoas 34,2 43,3 26,6

Freguesia de Nossa Senhora de 

Fátima 

Mil pessoas 180,5 211,9 17,4

Ilha da Taipa Mil pessoas 41,8 71,6 71,3

Coloane Mil pessoas 2,9 3,6 24,1

Área Marítima Mil pessoas 1,9 1,8 -5,3

Visitantes Pessoa/vez 10.278.973 26.922.995 162,6

Densidade da população 

residente da RAEM 

Hab/ Km² 16.911 18.428 9,0

Península de Macau Hab/ Km² 45.718 49.581 8,4

Freguesia de St.° António Hab/ Km² 94.727 111.000 17,2

Freguesia de S. Lázaro Hab/ Km² 44.833 54.667 21,9

Freguesia de S. Lourenço Hab/ Km² 47.556 51.000 7,2

Freguesia da Sé Hab/ Km² 11.793 12.735 8,0

Freguesia de Nossa Senhora de 

Fátima 

Hab/ Km² 60,167 66.219 10,1

Ilha da Taipa Hab/ Km² 6.742 10.687 58,5

Coloane Hab/ Km² 382 474 24,1

Fonte: Calculado com base nas informações da DSEC (Nota: Densidade populacional=População no fim do ano/área) 
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 Mapa 5 Principais indicadores de pressão ambiental de Macau (2001-2007) 

 Indicador Unidade 2001 2007 Variação% 

Área total de espaço verde da 

RAEM 
m² 5.669.870 5.948.638 4,9

Península de Macau m² - 960.847 -

Ilha da Taipa m² - 782.611 -

Coloane m² - 4.017.407 -

Área de espaço verde per capita 

da RAEM 
m² 13,0 11,1 -14,6

Península de Macau m² - 2,1 -

Ilha da Taipa m² - 10,9 -

Coloane m² - 1.115,9 -

  

Veículos motorizados Veículos 114.765 174.520 52,1

Extensão das rodovias Km 333,1 400,8 20,3

Densidade de veículos Veículo/Km 345 435 26,4

  

Consumo total de electricidade Terawatt/hora 1.760,00 2.584,00 46,8

Consumo médio de água m³/dia 152.169,00 205.614,00 35,1

Resíduos sólidos tratados na 

Central de Incineração 
Toneladas 232.726,00 288.243,00 23,9

Fonte: Calculado com base nas informações da DSEC 

Por outro lado, o Professor Yeung Yue-man do Hong Kong Institute of 
Asia-Pacific Studies considera que o actual regime de conservação e gestão dos 
pontos turísticos inseridos na lista do património cultural apresenta deficiências. Falta 
de sistema de transportes na zona turística, falta planeamento urbano e equipamentos 
de apoio ao turismo, falta de enquadramento legal consolidado para gerir eficazmente 
os pontos turísticos da lista do património cultural, e falta de capacidade para 
regularizar a procura do desenvolvimento na zona tampão. Tudo isto faz com que o 
desenvolvimento do exterior da zona tampão ameace a conservação do património 
cultural. Por exemplo, a circulação de autocarros na zona causa congestionamentos, 
prejudica a tranquilidade e o fumo corrói as construções históricas. O grande número 
de visitantes, congestionamento de trânsito e poluição sonora incomoda a vida dos 
moradores da zona. 
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Por outro lado, a potencialidade do desenvolvimento dos recursos de espaços 
internos é também muito limitada. No mapa 6, anexo II - gráfico 1, gráfico 2 e gráfico 
3 pode ver-se que são poucos os terrenos disponíveis para reaproveitamento. A 
localização geográfica e a percentagem de ocupação de terrenos na península de 
Macau do “Centro Histórico de Macau” e da sua zona tampão, bem como das 
imediações do Farol da Guia onde há limites de construção em altura, limitam os 
recursos de espaço da Península. De igual modo, a alta densidade de construções na 
Taipa e as exigências em termos de altura devido à segurança da navegação aérea do 
Aeroporto Internacional de Macau, bem como os limites das zonas antigas da Vila da 
Taipa, constituem também factores que condicionam as potencialidades de 
desenvolvimento dos recursos de solos. Por último, a função de “pulmão da cidade” 
que Coloane assume e o facto do maciço montanhoso, espaço verde e praia, ocuparem 
a maioria da sua superfície, determinam que grande parte da Ilha não é adequada para 
ser desenvolvida em grande escala. 

Mapa 6 Distribuição de solos por categoria (2007) 

Categoria de solo Área (Km²) Peso % 
Habitação e 
comércio/habitação 2,7 9,25 

Comércio 0,18 0,62 
Indústria 0,85 2,91 
Serviços públicos e 
equipamentos públicos 1,83 6,27 

Educação 0,54 1,85 
Estacionamento e transporte 
exterior 2,03 6,95 

Turismo e desporto 3,15 10,79 
Águas 1,15 3,94 
Espaços verdes e maciço 
montanhoso 5,41 18,53 

Outros 7,37 25,24 
Estradas 3,99 13,66 
Total 29,2 100,00 
 

Nota: Outros solos compreendem os terrenos onde existem obras de construção, terrenos não aproveitados e cemitérios. 

Fonte: Direcção dos Serviços de Cadastro e Cartografia 

Apesar do Governo da RAEM ter pedido ao Governo Central autorização para 
efectuar novos aterros na zona costeira, do ponto de vista de localização geográfica, o 
Aeroporto Internacional de Macau e a ilha artificial a ser construída no âmbito das 
obras da ponte que liga Hong Kong, Zhuhai e Macau condicionam inequivocamente a 
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expansão para leste de Macau através de aterros. De igual modo, a localização das 
praias de Hác Sá e de Cheoc Van condiciona os aterros a sul. 

 As situações acima referidas acarretam grandes desafios para o desenvolvimento 
sustentável de Macau. Face a esta realidade, todos os sectores sociais devem 
realmente reflectir as seguintes questões: Quais são as opções existentes para o 
desenvolvimento? Qual é a via de desenvolvimento que pretendemos? Qual será o 
custo e oportunidades para cada via de desenvolvimento? Qual será o preço razoável a 
pagar pelo desenvolvimento? Quanto é que estamos dispostos a pagar? Quem vai 
pagar estes custos? Como se pagam? A resposta para estas questões implica um juízo 
de valor e vários jogos de interesses, pelo que não é fácil chegar a um consenso na 
sociedade. Por outro lado, são problemas que não podem ser contornados. 

Secção II Conflito entre a abertura da sociedade, solicitações 
diversificadas e o modelo de coordenação dos interesses 
tradicionais 

Devido à interacção de diversos factores, a sociedade de Macau era 
tradicionalmente mais reservada, as relações humanas eram estreitas e com pouca 
competição ou mal-entendidos. Qualquer litígio podia ser resolvido mediante acordo 
através da mediação de altas individualidades. Era uma sociedade harmoniosa que 
“atribui importância ao crédito e descura a lei”. 

A liberalização do sector do jogo e o rápido desenvolvimento económico 
promoveu a diversificação do contexto dos interesses da sociedade de Macau. 
Tradicionalmente, os capitais de Hong Kong, de Portugal e do interior da China 
predominavam nos investimentos directos estrangeiros. No mapa 7 pode-se ver que o 
valor total acumulado dos investimentos directos estrangeiros tem registado nos 
últimos anos um aumento substancial, principalmente os capitais americanos que têm 
uma posição cada vez mais elevada. 

Em 2001, 560 empresas do exterior investiram directamente em Macau e contam 
com 34 844 empregados a tempo integral; em 2006, estas empresas aumentaram para 
1 698, contando 69 334 empregados a tempo integral. 
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Mapa 7  Valor total acumulado do investimento directo do exterior por residência 
habitual dos investidores (2001-2006) 

Residência 
habitual dos 
investidores 

Valor Peso 
2001 2006 Variação 2001 2006 Variação 

Milhões de 
patacas 

Milhões de 
patacas % % % Percentagem

Interior da 
China 2.994 4.703 57,1 12,6 9,1 -3,5 

Hong Kong 16.810 29.685 76,6 70,7 57,2 -13,5 

E.U.A 95 9.604 10.009,5 0,4 18,5 18,1 

Portugal 2.617 3.043 16,3 11,0 5,9 -5,1 

Reino Unido 651 649 -0,3 2,7 1,2 -1,5 

Outros 612 4.253 594,9 2,6 8,2 5,6 

Total 23.779 51.936 118,4 100,0 100,0 0,0 

Fonte: DSEC 

Com a sucessiva entrada de empresas de capitais estrangeiros no mercado de 
Macau, torna-se cada vez mais visível a concorrência que as empresas locais 
enfrentam, nomeadamente as pequenas e médias empresas. Devido à disparidade com 
as empresas estrangeiras em termos de capitais, pessoal qualificado, ligações ao 
exterior, gestão e promoção, aliado à procura de recursos humanos locais e subida dos 
custos de exploração, uma boa parte das empresas locais sentem grandes pressões na 
exploração, agravando-se daí os conflitos entre as empresas locais e as estrangeiras. 

Por outro lado, de acordo com alguns académicos, o surto de desenvolvimento 
económico motivado pelo sector do jogo fez nascer alguns grupos sociais que crescem 
rapidamente e em grande escala, causando grande impacto na composição da estrutura 
original das profissões na sociedade, bem como na estrutura dos estratos sociais e 
demográficos. 25 

No mapa 8 pode-se ver que a estrutura da população residente de Macau sofreu 
também alterações visíveis nos últimos anos. Em 2001 as pessoas autorizadas a residir 
em Macau e os trabalhadores não residentes representavam 11,9% da população 
residente. Em 2007, o seu peso ascendeu para 23,6%. 

 

                                                 
25 Lao Seng Wa, Diferenciação dos interesses e reformulação da estrutura – Grande mudança que a sociedade, economia e 
cultura de Macau tem atravessado nos últimos anos, Jornal Ou Mun, Praça de Lótus, 21/11/2007. 
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Mapa 8 Estatística da população residente, pessoas autorizadas a residir em Macau e 
trabalhadores não residentes (2001-2007) 

Indicador 2001 2007 Variação 2001 2007 Variação 
Pessoa Pessoa % Peso% Peso% Percentagem

População 
residente 436.300 538.100 23,3 100,0 100,0 0,0 

Pessoas 
autorizadas a 
residir em 
Macau 

26.183 41.955 60,2 6,0 7,8 1,8 

Trabalhadores 
não 
residentes 

25.925 85.207 228,7 5,9 15,8 9,9 

Fonte: DSEC 

Por outro lado, os dados da Direcção dos Serviços de Identificação mostram que, 
desde a transferência de poderes, houve um aumento substancial no número de 
associações inscritas em Macau, de 1 849 de 2001 a 3 727 de 2007, mais do dobro. 

De acordo com especialistas, o crescimento abrupto do número das associações e 
o surgimento de grande quantidade de novas associações marginais, causam impacto 
na ordem das associações existentes e reflectem também a procura da reformulação 
do relacionamento social provocado pela reforma política de Macau. A reforma da 
realidade política provoca o retorno das associações dos diferentes domínios 
funcionais à sua original essência de interesse, tornando assim cada vez mais 
evidentes os conflitos de interesses cobertos pelo interesse comum. O rápido 
desenvolvimento socioeconómico de Macau e a diferenciação contínua das funções 
associativas resultantes da subida do patamar da procura dos elementos da sociedade 
não cessam de enfraquecer a base da existência das associações “omnipotentes”. Estas 
duas tendências contribuem para a dissolução das funções integradas das associações 
civis de Macau e a crescente profissionalização das mesmas. As associações civis, 
incluindo associações integradas, enfrentam a necessidade de identificar novamente a 
posição que mais se lhes adequa. 26 

A abertura da sociedade, a diversificação do contexto de interesses e o 
ajustamento da estrutura e estratos da sociedade, entre outros factores, resultam na 
diversificação do juízo de valores e de solicitações. 
 

Com a transformação da economia e da sociedade, as solicitações das pessoas 
tornam-se diversificadas, causando mudanças ao “modelo de harmonia social” onde, 
                                                 
26 Lao Seng Wa, Associação e Governo: Parceria estratégica, Jornal Ou Mun, Praça de Lótus, 22/8/2007. 
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durante vários anos, assentou a “tradição de pequena cidade”. 27 
 
Outros académicos, tendo em conta os resultados do estudo sobre a evolução 

social, referem que Macau, apesar de ter atravessado uma Era áurea de 
desenvolvimento económico nos últimos anos, entrou também numa fase proeminente 
de conflitos sociais. O ajustamento do contexto de interesses, a diferenciação da 
estrutura social, os conflitos dos valores culturais, o agravamento dos conflitos sociais 
e a ocorrência frequente de campanhas sociais, fenómenos resultantes da desarmonia 
social que reflectem precisamente que a sociedade de Macau está a entrar numa fase 
de transformação acelerada. A saída fundamental para evitar e eliminar a “ruptura e 
desequilíbrio” durante a fase de transformação reside na procura de um sistema que 
inclua mecanismos de coordenação de interesses, de manifestação de solicitações, de 
tratamento de conflitos e de defesa dos interesses, por forma a tratar as relações entre 
os interesses, resolvendo apropriadamente os conflitos entre os interesses, no sentido 
de promover e salvaguardar a equidade e justiça social. 28 

 
Sendo o planeamento urbano, na essência, um processo de juízo de valores 

movido por uma matriz política, a sua aplicação implica necessariamente interesses de 
diversas partes, pelo que todos os trabalhos relativos ao planeamento urbano são 
realizados, na prática, em torno da questão dos interesses. Acarretando, naturalmente, 
a diversificação do contexto dos interesses e das solicitações da sociedade de Macau 
um maior desafio para os trabalhos de planeamento urbano. 
 

Secção III Conflito entre o rápido desenvolvimento social e a 
desarticulação do sistema jurídico 

O Direito é, na essência, um conjunto de critérios que regem as condutas e a 
forma mais alta hierarquicamente dos critérios de condutas, que, para salvaguardar a 
obrigatoriedade do seu cumprimento, depende do poder político. 29 É também um 
instrumento importante para ajustar as relações de interesse entre os elementos sociais. 
Perante o rápido desenvolvimento socioeconómico, tornam-se cada vez mais 
complexas as relações de interesses entre os elementos sociais, no entanto, o 
desenvolvimento do regime jurídico está, manifestamente, desarticulado com as 
necessidades reais. 
                                                 
27 Weng Iat, Novas exigências do Relatório do XVII sessão plenária da Assembleia Popular Nacional quanto à governação de 
Macau, Jornal San Wa Ou, Comentários de Wa Ou, 17/10/2007.  
28 Lao Seng Wa, Diferenciação dos interesses e reformulação da estrutura – Grande mudança que a sociedade, economia e cultura 
de Macau tem atravessado nos últimos anos, Jornal Ou Mun, Praça de Lótus, 21/11/2007. 
29 Zhou Jianyun e Qi Dongjin, Sistema legal de planeamento urbano da China, Beijing, Editora da Industria de Construção da 
China, 12/2006, pag. 3. 
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Tomando como exemplo o planeamento urbano, falta em Macau uma lei que o 

regule. Aplica-se ainda um conjunto de leis e regulamentos avulsos. No entanto, a 
aprovação destes regulamentos remonta há vários anos. A título de exemplo, as 
disposições de natureza técnica do Regulamento Geral de Construção Urbana 
continuam a ser de 1963. Apesar das disposições de natureza administrativa do 
Regulamento terem sido alteradas em 1985, as situações daquela altura são, 
manifestamente, diferentes das actuais. Por outro lado, a Lei de Terras promulgada em 
1980, não obstante ligeiras alterações que lhe foram introduzidas mais recentemente, 
face à grande mudança da situação socioeconómica de Macau, carece, naturalmente, 
de ser alterada de forma profunda. 
 
  No tocante ao âmbito da competência da elaboração, aplicação e gestão do 
planeamento, apenas a Lei n.° 29/97/M, de 7 de Julho, regula as funções da DSSOPT 
na área do planeamento urbano e o Regulamento Geral de Construção Urbana 
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 79/85/M, de 21 de Agosto, no seu artigo 34.° prevê que 
“na apreciação dos projectos, a DSSOPT considerará o aspecto exterior das 
edificações, a inserção no ambiente urbano e a conformidade com planos de 
urbanização e respectivos regulamentos e outros instrumentos de disciplina 
urbanística, podendo ainda verificar o cumprimento das normas técnicas que lhe 
sejam aplicáveis”, no artigo 38.°, “a DSSOPT poderá indeferir os pedidos de 
licenciamento ou de aprovação de projecto com qualquer dos seguintes fundamentos: 
a) Inconformidade com planos de urbanização, bem como com os alinhamentos e 
outros instrumentos de disciplina urbanística;... e) trabalhos susceptíveis de 
manifestamente afectarem valores do património arquitectónico, histórico, cultural ou 
paisagístico; f) alterações em construções ou elementos naturais classificados como 
valores a preservar, quando delas possam resultar prejuízo para esses valores.”. 
Complementando o respectivo diploma legal, foram elaboradas várias instruções 
administrativas internas nos meados da década de 80 do século passado. 
 

Em termos do procedimento administrativo relativo à elaboração, aplicação e 
gestão de planeamento urbano, para além das disposições gerais do Código de 
Procedimento Administrativo, nenhuma lei ou regulamento vigente tem disposições 
especiais para isso nem para a participação da população no planeamento urbano. 

 
Como referimos anteriormente, quando o ambiente económico externo e interno 

da sociedade não cessa de mudar, a legalização do planeamento urbano será a via com 
autoridade e mais eficaz para garantir que o planeamento urbano sirva de instrumento 
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de coordenação dos diferentes interesses sociais. O rápido desenvolvimento 
socioeconómico e a diversificação do contexto de interesses e das solicitações 
complicaram as relações de interesses entre as partes participantes no planeamento 
urbano, e portanto, o planeamento urbano como instrumento de coordenação dos 
diferentes interesses, devido ao atraso da legalização, encontra-se desarticulado com a 
realidade social. 
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Capítulo III O actual sistema de planeamento urbano da RAEM 
 
 Depois de abordar as existentes restrições e principais desafios que se relacionam 
com o planeamento urbano, vamos agora examinar o actual sistema de planeamento 
urbano de Macau, identificando os problemas que nele existem. 
 

O enquadramento do sistema de planeamento urbano compreende o sistema de 
leis e regulamentos de planeamento, sistema administrativo de planeamento e sistema 
de funcionamento de planeamento  
 

O sistema de leis e regulamentos de planeamento urbano é um conjunto de leis e 
regulamentos relativos à administração e gestão do planeamento urbano. Dado que a 
administração pública moderna é caracterizada pela legalidade da administração, o 
sistema de leis e regulamentos de planeamento urbano é o núcleo do regime de 
planeamento urbano moderno, proporcionando ao sistema administrativo de 
planeamento urbano e sistema de funcionamento de planeamento urbano uma base 
legal, para além das directivas dos procedimentos legais. 
 

 Com efeito, o sistema administrativo de planeamento urbano é o conjunto de 
entidades administrativas de planeamento das diversas hierarquias e os seus direitos e 
deveres nas fases de elaboração, de aprovação e de execução do planeamento. 

 
Por sua vez, o sistema de funcionamento de planeamento urbano compreende 

dois subsistemas de elaboração e de execução do planeamento. O que está em causa 
no primeiro subsistema é a estrutura concreta, o conteúdo e a forma de organização do 
quadro, bem como o procedimento de elaboração e revisão a que o planeamento de 
desenvolvimento urbano e planeamento de controlo de desenvolvimento 
correspondem; e no segundo subsistema os mecanismos de controlo das actividades 
de desenvolvimento urbano e de supervisão e avaliação sobre o planeamento, em 
conformidade com o conteúdo e as exigências do planeamento de controlo de 
desenvolvimento. 

 
Secção I O actual sistema de leis e regulamentos de planeamento urbano 

 
 Desde longa data, a lei de planeamento urbano de Macau fundamenta-se, 

principalmente, no Regulamento Geral de Construção Urbana de Portugal que se 
tornou extensivo a Macau em 1963. Um dos objectivos iniciais deste regulamento é a 
regulamentação da qualidade das construções, podendo ser considerado o primeiro 



 40

diploma legal que regulamenta a urbanização no território. No entanto, com a 
incessante urbanização de Macau, algumas das disposições do Regulamento Geral da 
Construção Urbana tornaram-se desactualizadas. Pelo que, tendo em conta o 
desenvolvimento urbano, a Administração portuguesa procedeu à revisão do mesmo 
regulamento na década de 80 do século passado nas vertentes técnica e administrativa, 
de forma a promover a localização legislativa. 
 
 Neste âmbito, as disposições de natureza administrativa do Regulamento Geral 
da Construção Urbana foram alteradas pelo Decreto-Lei n.º 79/85/M. No que respeita 
às disposições de natureza técnica do dito regulamento, devido às suas características 
e requisitos técnicos e situação do desenvolvimento do respectivo sector, o processo 
de alteração é mais moroso, pelo que, enquanto não tiverem sido publicadas as 
eventuais alterações, cabia ainda aos serviços competentes de obras públicas a 
aprovação do planeamento urbano e das licenças de obras, com vista a manter o 
normal funcionamento dos serviços. Para o efeito, a então Direcção dos Serviços de 
Obras Públicas e Transportes definiu uma série de instruções administrativas internas, 
tendo estabelecido normas directivas sobre a urbanização e plano urbanístico para a 
península de Macau e as Ilhas. 
 
 Em 1980, a aprovação da Lei de Terras marca a entrada do planeamento urbano 
de Macau na fase de desenvolvimento da localização legislativa. A Administração 
portuguesa concluiu em 1986 a elaboração do Plano Director do Território de Macau, 
segundo o qual era necessário efectuar o zonamento da península de Macau e das 
Ilhas para efeitos de planeamento urbano. Com o incessante desenvolvimento urbano, 
para além da Lei de Terras e do Regulamento Geral da Construção Urbana, foram 
também publicados vários diplomas legais que complementaram a aplicação do 
planeamento urbano, nomeadamente leis, regulamentos, decretos-leis, portarias e 
instruções administrativas internas. 
 
 Por outro lado, foi criada em 1953 uma comissão que define o existente 
património arquitectónico. Foi a primeira vez que se regulamentou oficialmente em 
Macau, por escrito, a preservação da cidade. Daí se pode ver que já no passado a 
urbanização de Macau contemplava os factores de protecção do património histórico. 
Com efeito, as disposições legais relativas à protecção do património histórico 
constituem parte integrante do sistema legal de planeamento urbano de Macau. De 
salientar, o Decreto-Lei n.º 56/84/M, de 30 de Junho, o Decreto-Lei n.º 83/92/M, de 
31 de Dezembro e o Despacho do Chefe do Executivo n.º 202/2006. 
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 Devido a razões históricas, não se encontra estabelecido em Macau um sistema 
claro e completo de leis e regulamentos de planeamento urbano, faltando uma lei 
principal desta natureza. Actualmente, o sistema de leis e regulamentos é constituído 
principalmente por várias leis avulsas e orientações administrativas que se relacionam 
com as actividades de planeamento urbano, entre as quais se destacam o Regulamento 
Geral da Construção Urbana, Lei de Terras, Regulamento de Segurança contra 
Incêndios, Decreto-Lei sobre a Protecção do Património Artístico, Plano Director do 
Território de Macau e uma série de orientações administrativas (vide figura 1). 
 
 O sistema legal de planeamento urbano constituído predominantemente por leis 
avulsas e orientações administrativas (as principais leis e regulamentos constam do 
anexo I). Pelo facto de algumas leis e regulamentos estarem gravemente 
desarticulados com a realidade da sociedade, não acompanham os passos do tempo, 
tornando-se cada vez mais difícil fazer face ao rápido crescimento socioeconómico e 
ao relacionamento dos interesses sociais que tendem a ser diversificados e complexos. 

 



 42

Figura 1  Actual sistema de leis e regulamentos de 
planeamento urbano de Macau 

 

 

 
Secção II O actual sistema administrativo de planeamento urbano 

 
 Em 1975, a Administração portuguesa criou o Gabinete de Planeamento Urbano 
que coordenava os trabalhos relativos à urbanização. Em 1980, foi criada a Direcção 
dos Serviços de Programação e Coordenação de Empreendimentos, à qual competia o 
planeamento urbano dos novos bairros de Macau. Em 1990, cumprida essa missão 
histórica, as suas funções de planeamento urbano e de gestão de solos foram 
cometidas à Direcção dos Serviços de Obras Públicas e Transportes que depois passou 
a ser a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes criada pelo 
Decreto-Lei n.º 38/90/M. Estiveram dependentes da Direcção o Departamento de 
Solos e Gabinete de Planeamento Urbano, aos quais compete, respectivamente, a 
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gestão de solos e apoio no âmbito de planeamento e da gestão urbanística. Com a 
reestruturação aprovada pelo Decreto-Lei n.º 29/97/M, o Gabinete de Planeamento 
Urbano passou a ser o Departamento de Urbanização e o Departamento de Solos o 
Departamento de Gestão de Solos. 
 
 Em 1992, a Administração portuguesa criou o Gabinete para Apoio ao 
Desenvolvimento dos Aterros Taipa-Coloane, a quem compete, principalmente, o 
planeamento dos novos aterros entre a Taipa e Coloane (COTAI). 
 
 Com a transferência de poderes, o planeamento urbano de Macau passou para a 
responsabilidade do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI) e da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT). O primeiro 
responsabiliza-se pelo planeamento dos aterros entre Taipa e Coloane e a segunda o 
de todas as zonas de Macau fora dos referidos aterros. 

No Governo da RAEM, o pelouro da definição da política de planeamento 
urbano é tutelado pelo Secretário para os Transportes e Obras Públicas enquanto a 
elaboração e gestão do plano urbanístico compete respectivamente aos dois serviços 
sob dependência do mesmo, a DSSOPT e o GDI. Considerando que incumbe apenas 
ao GDI o planeamento de desenvolvimento do COTAI e que as respectivas tarefas 
estão a ser entregues gradualmente à DSSOPT, compete, pois, à DSSOPT a 
elaboração do plano urbanístico e a gestão de Macau (vide a organigrama da figura 2), 
através do seu Departamento de Planeamento Urbanístico (DPU). 
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Figura 2  Organigrama da DSSOPT 
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O Departamento de Planeamento Urbanístico, abreviadamente designado por 
DPU, é a subunidade orgânica de estudo e planeamento no âmbito da gestão e do 
ordenamento urbanístico, ao qual compete designadamente: 

1. Promover e acompanhar a elaboração de estudos urbanísticos e de 
ordenamento geral do Território através da realização de planos gerais de 
urbanização, planos de pormenor urbanísticos, estudos de zonas e 
quarteirões e arranjos urbanísticos de interesse geral;  

2. Estudar e promover a elaboração de legislação e regulamentação referentes 
ao planeamento urbanístico, e de normas e manuais técnicos para apoio dos 
projectistas;  

3. Zelar pelo cumprimento dos objectivos urbanísticos aprovados;  
4. Avaliar os resultados das estratégias urbanísticas estabelecidas nos planos 

urbanísticos e promover a correcção dos desvios detectados;  
5. Elaborar pareceres urbanísticos relativamente a estudos prévios e projectos 

de obras referentes a edificações, infra-estruturas urbanas, áreas em estudo 
ou áreas sensíveis, sempre que tal lhe for determinado ou solicitado por 
outras subunidades;  

6. Apreciar e acompanhar os estudos e planos de intervenção urbanísticos a 
executar por outras entidades, públicas ou privadas;  

7. Estudar e promover a realização de estudos e impacto ambiental e de 
arranjos urbanísticos e paisagísticos;  

8. Emitir plantas de alinhamento oficial (PAO) em conformidade com os 
estudos urbanísticos e de ordenamento geral aprovados, e nos termos da 
legislação em vigor;  

9. Preparar, em articulação com as entidades que legalmente também devam ter 
intervenções neste domínio, e demais subunidades interessadas, os 
elementos necessários à elaboração do plano anual de concessões de 
terrenos do Território e à sua programação;  

10. Adequar as concessões de terrenos às linhas estratégicas definidas nos 
diversos estudos e planos urbanísticos e informar os pedidos de alteração de 
finalidade dos aproveitamentos de terrenos concedidos sobre a sua 
adequabilidade;  

11. Estudar e propor a concessão, aquisição, venda, expropriação e permuta de 
terrenos sempre que tal se revelar necessário para a realização de acertos de 
alinhamentos urbanísticos ou para a concretização de obras de reconhecido 
interesse público;  
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12. Propor e dinamizar aproveitamentos integrados de solos, contribuindo para a 
definição das soluções que melhor se coadunem com os interesses do 
Território e dos investidores;  

13. Estudar, planear e dimensionar, em colaboração com as demais subunidades 
interessadas, toda a rede viária do Território, concebendo e introduzindo 
novos sistemas e medidas de circulação;  

14. Estudar e propor, em articulação com as entidades que legalmente também 
devam ter intervenção neste domínio, e demais subunidades interessadas, a 
política de transportes terrestres do Território;  

15. Planear o sistema de estacionamento do Território;  
16. Organizar e manter actualizado um ficheiro e arquivo de cartas topográficas, 

estudos urbanísticos e planos de urbanização.  

  Nos termos da lei orgânica da DSSOPT, o DPU dispõe de 16 funções, entre as 
quais se destacam o planeamento e estudo, análise e emissão de pareceres relativos 
aos projectos de planeamento apresentados pelas entidades públicas e privadas, e a 
elaboração das plantas de alinhamento. 

 Actualmente, para além do chefe de departamento, integram o DPU apenas 10 
técnicos superiores que se dedicam aos trabalhos de planeamento urbano, dos quais 
dois são especializados em planeamento urbano enquanto os restantes são arquitectos. 
Face ao volume de trabalho que se torna cada vez maior, nota-se uma grande falta de 
recursos humanos naquele departamento. 

 A par da elaboração e gestão do plano urbanístico, compete ainda à DSSOPT a 
gestão e utilização dos solos assim como o licenciamento e fiscalização das 
construções urbanas, nos termos da legislação aplicável. 

 

Secção III O actual sistema de funcionamento de planeamento urbano 
 

I – Actual sistema de elaboração do plano urbanístico 

1. Plano director  

 Apesar de constituir uma das competências do DPU a elaboração dos planos 
gerais de urbanização e planos de pormenor urbanísticos, segundo consta da lei 
orgânica da DSSOPT, não existe enquadramento legal para a composição do sistema 
de elaboração dos planos urbanísticos de Macau nem para a regulamentação da 
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natureza, conteúdo, elaboração assim como forma e procedimento de alteração dos 
planos gerais de urbanização e planos de pormenor urbanísticos. 

 Segundo uma especialista da história da evolução da arquitectura de Macau30, foi 
na década de 60 que surgiu o primeiro plano geral que abrangeu a península de Macau, 
elaborado pelo arquitecto Garizo do Carmo. Depois, na década de 70 foram 
elaborados vários planos por diferentes arquitectos. Entre 1986 e 1987, a firma 
AsiaConsult efectuou, com coordenação do arquitecto Luís Rebolo, um novo plano 
director, incluindo as Ilhas. Este plano propunha-se definir a estratégia geral da 
utilização do solo e dos transportes e a sua respectiva implementação. As suas 
preocupações incidiam no seguinte: 

 Proporcionar uma oferta de solo adequada às necessidades previsíveis da 
habitação;  

 Na criação de instalações para diversas actividades económicas e 
equipamentos sociais; controle do crescimento excessivo em zonas já 
urbanizadas;  

 Protecção e valorização da estrutura verde;  
 Melhoramento das ligações ao exterior (porto, aeroporto) e das 

comunicações internas (novos arruamentos e nova ponte Macau-Taipa);  
 Revisão das infra-estruturas (água, esgotos, lixos, energia eléctrica); 

racionalização da gestão urbanística. 

 Entretanto, o plano propunha também o lançamento progressivo de novos aterros, 
o controle do crescimento do espaço urbano e a salvaguarda dos elementos 
paisagísticos e patrimoniais mais importantes; na Taipa, a urbanização da Baixa da 
Taipa e a preservação das principais zonas naturais e da linha de costa; em Coloane, a 
preservação da Ilha como zona natural com manutenção da linha de costa. Um ponto 
especialmente mencionado neste plano foi o planeamento dos aterros, analisados sob 
o ponto de vista do impacto na paisagem e no meio hidrográfico e geográfico, bem 
como a sua adequação aos usos previstos. 

 Sendo os planos acima referidos documentos internos, não têm força vinculativa. 
Depois da década de 80 do século passado não existe mais nenhum plano geral de 
urbanização. 

 

                                                 
30 Maria de Lourdes Rodrigues Costa. História da Arquitectura em Macau. Revista de Cultura, 1998. p.192-197.  
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2. Plano de zonamento 

A fim de poder dispor de um planeamento físico que permitisse a Macau 
orientar as suas decisões sob o ponto de vista da edificação urbana, a Administração 
portuguesa elaborou em 1986 o Plano Director do Território de Macau, como 
orientações internas. Segundo o plano, é necessário proceder ao zonamento na 
península de Macau e nas Ilhas e elaborar um plano relativo ao uso dos respectivos 
solos e regulamentar o desenvolvimento aplicável conforme os zonamentos. 

 De acordo com as referidas orientações de planeamento, Macau dispõe de 21 
zonas planeadas. O zonamento consiste principalmente em definir a finalidade das 
diferentes parcelas duma mesma zona, espaços verdes, infra-estruturas e 
equipamentos sociais, plano urbanístico já aprovado (plano de zonamento) assim 
como as leis e regulamentos e orientações administrativas aplicáveis genericamente à 
preservação de construções e património cultural. 

 No que respeita à península de Macau, está divida em oito zonas, a zona noroeste, 
a zona nordeste, a Colina da Guia, a zona da Estrada do Visconde de S. Januário, o 
Porto Exterior, os Novos Aterros do Porto Exterior, a zona da Praia Grande, a zona da 
Avenida de Almeida Ribeiro, a zona da Penha e a zona da Barra, bem como a zona 
Central (também conhecida por zona branca). O desenvolvimento de todas as zonas 
deve observar as leis e regulamentos aplicáveis a toda a RAEM. De salientar, em 
relação ao Porto Interior, Porto Exterior e Novos Aterros do Porto Exterior, foram 
publicados o Plano de Ordenamento do Porto Interior e o Plano de Urbanização dos 
Novos Aterros do Porto Exterior; sobre a Praia Grande o Plano de Ordenamento e 
Urbanização do Aterro da Praia Grande. Quanto às outras zonas, a elaboração de 
orientações ou programa de planeamento é executada consoante os relevos, 
características humanas, ruelas e estilo arquitectónico. Além disso, a zona da Avenida 
de Almeida Ribeiro, Penha e Barra, bem como a colina da Guia e zona da Estrada do 
Visconde de S. Januário têm muitas construções, conjuntos de construções e espaços 
urbanos com valor histórico, que estão inseridos na zona de protecção do património 
cultural e preservados pela lei de protecção do património cultural. 

 Quanto à ilha da Taipa, esta é dividida em seis zonas: zona central, zona noroeste, 
zona nordeste, zona antiga da vila da Taipa, zona da Estrada da Baía de Nossa 
Senhora da Esperança e zona de desenvolvimento do aeroporto. De salientar que na 
zona antiga da Taipa mantém-se a forma de estrutura de vila, preservando-se, tanto 
quanto possível, a sua fisionomia histórica. 



 49

 Relativamente à ilha de Coloane, esta é considerada como zona de 
desenvolvimento de lazer e turística de Macau e para a qual foram elaborados seis 
planos de ordenamento, estando controlada e protegida a zona verde. 

Os aterros entre a Taipa e Coloane constituem uma zona independente. 

3. Plano parcelar 

A par do plano de zonamento e orientações de planeamento acima citados, foi 
elaborado o plano parcelar (também conhecido por plano de urbanização) com base 
no plano de zonamento. Este plano consiste em determinar a finalidade dos diversos 
lotes e os indicadores da densidade das construções, infra-estruturas, rede viária e 
equipamentos sociais. Em termos da forma, o plano parcelar assemelha-se ao plano de 
pormenor de controlo. 

Tirando as disposições especiais (por exemplo, há menções especiais no caso de 
plano parcelar), para os terrenos de desenvolvimento da RAEM observar-se-ão o 
Regulamento Geral das Construções Urbanas, demais legislação aplicável e as 
orientações administrativas internas da DSSOPT. A cota altimétrica das construções 
deve estar sujeita ao regime de servidões aeronáuticas definido pelo Decreto-Lei n.° 
52/94/M, de 7 de Novembro, e a Portaria n.° 233/95/M, de 14 de Agosto, e às 
restrições estabelecidas por demais regulamentos ou orientações administrativas no 
que respeita à cota altimétrica máxima. 

A situação de alguns planos parcelares dos planos de oito zonamentos da 
península de Macau: 

(1) Zona Noroeste - incluindo Bairro Tamagnini Barbosa, Ilha Verde e Fai Chi 
Kei. 

 Plano de Intervenção Urbanística da Colina da Ilha Verde. 
 Plano de Ordenamento da Baía do Fai Chi Kei. 
 Plano de Intervenção Urbanística do Fai Chi Kei. 
 Plano de Intervenção Urbanística da Baía Sul do Fai Chi Kei. 
 Plano de Desenvolvimento da Zona de Barracas da Ilha Verde. 

(2) Zona Nordeste - incluindo Bairro de Iao Hon e da Areia Preta. 
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À falta do plano parcelar, todos os terrenos a aproveitar devem respeitar o 
Regulamento Geral da Construção Urbana, demais legislação aplicável e orientações 
administrativas da DSSOPT. 

(3)  Zonas da Guia e da Estrada do Visconde de S. Januário – incluindo as 
periferias da Colina da Guia e zona da Horta e Mitra 

 Orientações do plano das Zonas da Guia e da Estrada do Visconde de S. 
Januário que regulam a cota altimétrica das construções da zona. 

(4) Porto Exterior e Aterros Novos do Porto Exterior 

 Orientações do plano do Porto Exterior que regulam a cota altimétrica 
das construções da zona. 

 Regulamento do Plano de Intervenção Urbanística dos Novos Aterros 
do Porto Exterior (revogado). 

(5) Praia Grande – incluindo Zona da Praia Grande e Lagos Nam Van 

 Orientações do plano de intervenção da Baía da Praia Grande que 
regulam a cota altimétrica das construções da zona. 

 Regulamentos dos Planos de Pormenor do Plano de Reordenamento da 
Baía da Praia Grande (revogados). 

(6) Zona da Avenida de Almeida Ribeiro – incluindo a Avenida de Almeida 
Ribeiro e Porto Interior  

 Orientações do plano da zona da Avenida de Almeida Ribeiro que 
regula a cota altimétrica das construções. 

 Plano de Ordenamento do Porto Interior. 

(7) Penha e Barra – incluindo as zonas periféricas da Penha e da Barra 

 Orientações dos planos da Penha e da Barra que regulam a cota 
altimétrica das construções. 

(8) Centro (zona branca) – Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, Avenida 
Horta e Costa e San Kio 

 Orientações do plano das periferias da Fortaleza do Monte que regulam 
a cota altimétrica das construções da zona. 
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A situação de alguns planos parcelares dos planos de seis zonamentos da ilha da 
Taipa: 

(1) Zona central – incluindo a zona de aterro situado entre as colinas da Grande 
Taipa e da Pequena Taipa 

 Plano de Intervenção Urbanística da Baixa da Taipa. 
 Plano de Intervenção Urbanística da Zona Norte da Taipa. 

(2) Zona Nordeste – incluindo a colina da Taipa Pequena e Jardins do Oceano 

 Plano de Desenvolvimento dos Jardins do Oceano. 
 Plano de Desenvolvimento do Jardim de Lisboa. 
 Plano de Desenvolvimento do Parque Temático do Mundo Oceânico. 
 Plano de Desenvolvimento dos aterros da Baía de Pac On. 

(3) Zona Nordeste – incluindo principalmente a colina da Taipa Grande e as 
zonas circundantes 

 Plano de Desenvolvimento do Parque Industrial de Pac On. 

(4) Vila Antiga da Taipa – incluindo as zonas circundantes da Vila Antiga da 
Taipa 

 Orientações do plano da zona da Vila Antiga da Taipa que regulam a 
cota altimétrica das construções da zona. 

 Plano de parque urbano da Fábrica de Panchões Iec Long. 
 Plano de Desenvolvimento de Habitação Económica da Rua do 

Regedor. 

(5) Baía da Nossa Senhora da Esperança – incluindo a Baía da Nossa Senhora da 
Esperança e zonas circundantes 

 Plano de Desenvolvimento dos Terrenos da Baía da Nossa Senhora da 
Esperança. 

(6) Zona do aeroporto – incluindo o Aeroporto Internacional de Macau e zonas 
circundantes  

 Plano de Desenvolvimento dos Terrenos situados na área do aeroporto. 
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A situação dos seis planos de ordenamento da ilha de Coloane: 

 Plano de Ordenamento da Povoação de Coloane. 
 Plano de Ordenamento da Povoação de Ká-Hó. 
 Plano de Ordenamento da Povoação de Hác Sá. 
 Plano de Intervenção Urbanística de Seac Pai Van. 
 Plano do Parque Industrial da Concórdia. 
 Plano de Desenvolvimento de Cheoc Van. 

Quanto ao aterro do COTAI, existe o plano do COTAI elaborado pelo GDI.  

De entre os planos parcelares elaborados anteriormente, apenas o Plano de 
Ordenamento do Porto Interior, o Regulamento do Plano de Intervenção Urbanística 
dos Novos Aterros do Porto Exterior e os Regulamentos dos Planos de Pormenor do 
Plano de Reordenamento da Baía da Praia Grande foram aprovados por portaria e 
publicados no Boletim Oficial do Governo de Macau. Os últimos dois planos foram 
revogados em 22 de Agosto de 2006. 

4. Planta de alinhamento de arruamento 

Entende-se por alinhamento (também conhecido por linha verde e está previsto 
na alínea a) do n.º 6 do artigo 19.º do Regulamento Geral das Construções Urbanas) a 
linha de demarcação que indica a fachada da construção e a via ou via pública de 
acesso à mesma. Para além do alinhamento das ruas, da planta de alinhamento 
constam também a finalidade de aproveitamento, área, cota altimétrica da construção, 
proporção do respectivo terreno, taxa de cobertura, rede viária planeada, acessos e 
passagens da construção e ainda requisitos especiais em relação ao arranjo urbano. 
Em sentido mais livre, pode-se dizer que a planta de alinhamento se assemelha à 
planta de pormenor da construção. A planta de alinhamento oficial é válida por 12 
meses. 

 No âmbito da DSSOPT, um dos papéis mais importantes da elaboração do plano 
é a aprovação da planta de alinhamento oficial (PAO) do respectivo terreno/zona. 

Nos termos do Regulamento Geral das Construções Urbanas, ao apresentar o 
pedido para aprovação do projecto das obras de construções deverá juntar a planta de 
alinhamento oficial na escala 1/1000. 
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Figura 3 Actual sistema de elaboração do planeamento urbano de Macau 

 

 

5. Procedimento de elaboração e revisão dos planos 

 Actualmente, a instrução do processo cabe ao director da DSSOPT ou ao seu 
Departamento de Planeamento Urbanístico consoante as necessidades. Uma vez 
instruído o processo, incumbe a este departamento a coordenação, solicitando por um 
lado informações cadastrais à Direcção dos Serviços de Cadastro e Cartografia, por 
outro lado, auscultando outros serviços competentes, tais como o Instituto Cultural ou 
a Capitania dos Portos, quando entenda necessário. Da análise das opiniões e 
propostas dos diversos serviços, o Departamento de Planeamento Urbanístico elabora 
o projecto do plano do ponto de vista de planeamento urbano e, depois, procede à 
auscultação das opiniões dos serviços competentes no respeita ao projecto inicial e 
introduz as eventuais alterações. 
 
 O Departamento de Planeamento Urbanístico submete à aprovação do director da 
DSSOPT o projecto do plano alterado juntamente com a proposta. Se implica um 
plano relevante, neste caso, o director deve ainda submetê-lo à aprovação do 
Secretário para os Transportes e Obras Públicas. Em caso de indeferimento, o 
respectivo projecto será remetido ao Departamento de Planeamento Urbanístico para 
as devidas alterações. 
 
 Caso o projecto mereça a aprovação superior, o Departamento de Planeamento 
Urbanístico tomará este como fundamento para elaboração da planta de alinhamento 
destinada ao desenvolvimento dos terrenos da área planeada (vide a figura 4). 
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Figura 4 Circuito de trabalho da elaboração dos planos urbanísticos da DSSOPT 
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A planta de alinhamento é elaborada para determinado terreno de 
desenvolvimento, e a DSSOPT presta apoio na implementação dos planos 
urbanísticos através da planta de alinhamento. Quando um requerente pretende 
desenvolver um determinado terreno, este deve requerer a emissão da planta de 
alinhamento junto da DSSOPT. O requerente deve ser o proprietário, mandatário, 
concessionário ou locatário do terreno e apresentar o original de uma planta cadastral 
oficial (válida por 12 meses) emitida pela Direcção dos Serviços de Cadastro e 
Cartografia e aplicável ao Regulamento Geral das Construções Urbanas. 
 
 Actualmente, cabe ao Departamento de Planeamento Urbanístico da DSSOPT a 
coordenação da elaboração da planta de alinhamento, pelo que este, depois de receber 
os pedidos, procede à auscultação das opiniões dos serviços competentes nos termos 
da lei ou consoante as necessidades reais. 
 
 Sintetizando as opiniões das diversas partes e tomando como referência o plano 
elaborado para esta zona, o Departamento de Planeamento Urbanístico inicia a 
produção do projecto da planta de alinhamento e submete-o à aprovação do director. 
Caso a proposta mereça a concordância do director e este a aprove, a proposta retorna 
ao Departamento de Planeamento Urbanístico para a elaboração e emissão da planta 
de alinhamento oficial. 
 
 Recebida a planta de alinhamento, o requerente tomará esta como um dos 
fundamentos para elaboração do projecto e entregá-la-á à DSSOPT como elemento 
principal do projecto (vide a figura 5). 
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Figura 5 Fluxograma de elaboração da planta de alinhamento 
 

 

 

II. Actual sistema de execução do planeamento urbano 

 
 Uma das formas para executar os planos de urbanização é estudar a 
harmonização das concessões de terrenos com os planos de urbanização e apresentar  
opiniões ou propostas em relação às linhas estratégicas constantes dos planos por 
parte do Departamento de Planeamento Urbanístico, pelo que quando um requerente 
apresenta um pedido de concessão de terreno ou alteração da finalidade da concessão, 
o Departamento de Gestão de Solos a quem compete a apreciação do pedido 
auscultará as opiniões dos serviços competentes, incluindo o Departamento de 
Planeamento Urbanístico. 
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 Depois da recolha das opiniões das diversas partes, o Departamento de Gestão de 
Solos envia-as ao Departamento de Planeamento Urbanístico para efeitos de estudo e 
análise, bem como referência para elaboração da proposta do plano. Por sua vez, a 
proposta do Departamento de Planeamento Urbanístico deve ser submetida ao director 
da DSSOPT para despacho. Recebido o processo com despacho exarado pelo director, 
o Departamento de Planeamento Urbanístico remete-o ao Departamento de Gestão de 
Solos para que este elabore a proposta de concessão de terreno de acordo com a 
proposta do plano. Uma vez obtido o despacho favorável do Secretário para os 
Transportes e Obras Públicas, o Departamento de Gestão de Solos dá início ao 
respectivo processo de concessão de terreno e, ao mesmo tempo, informa o 
Departamento de Planeamento Urbanístico e os serviços competentes ou solicita 
apoio de acompanhamento dos respectivos trabalhos (vide figura 6) 
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Figura 6 Fluxograma dos trabalhos do Departamento de Planeamento Urbanístico 
nos processos de concessão de terreno/alteração da finalidade da concessão 

 

 

 

 Por outro lado, o Departamento de Urbanização da DSSOPT, no processo de 
apreciação do projecto de obras de construção, verifica se o respectivo plano 
corresponde ou não aos requisitos da planta de alinhamento oficial e, nos termos do 
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artigo 6.° do Regulamento Geral das Construções Urbanas, consoante a natureza dos 
projectos das obras, solicita pareceres a diferentes serviços públicos e empresas 
concessionárias, tais como o Instituto Cultural, a Direcção dos Serviços de Economia, 
a Direcção dos Serviços de Turismo, o Corpo de Bombeiros, a Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, a 
Direcção dos Serviços de Saúde, a Autoridade de Aviação Civil, o Conselho do 
Ambiente e a Companhia de Electricidade de Macau, etc. (vide figura 7). 

 Em relação às obras que se pretende realizar na zona de protecção, zona 
classificada ou zona tampão, independentemente de serem de construção, de 
ampliação, de estabilização de prédio, alteração, reparação ou conservação da fachada, 
a DSSOPT deve ouvir sempre o Instituto Cultural. 
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Figura 7 Fluxograma da aprovação do projecto de obras de construção 
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Secção IV Os principais problemas do actual sistema de planeamento urbano 
 
 Tanto os sectores sociais, bem como os peritos e académicos têm-se empenhado, 
nos últimos anos, na abordagem dos principais problemas que existem no actual 
sistema de planeamento urbano. A seguir apresentamos um resumo de algumas das 
opiniões conhecidas: 
 

 “Em Macau vê-se, desde longa data, a falta de um plano urbanístico alargado 
com visão para o futuro. O regime de planeamento urbano apresenta também 
deficiências, faltando zonamentos, linha de desenvolvimento e papel 
funcional claros, para além da ausência de rede viária e infra-estruturas 
planeadas a longo prazo, as quais são construídas parcialmente consoante as 
necessidades.”31 

 
 “Os quatro problemas principais que existem no planeamento urbano de 

Macau: 1.°. Macau não tem um plano urbanístico global, com perspectivas 
para o futuro e harmonizado com as zonas periféricas; 2.°. O plano de 
zonamento está desactualizado. O plano de zonamento mais recente data dos 
princípios da década de 90 do século passado, pelo que é necessário proceder 
a uma revisão com a maior brevidade possível; 3.°. Para a remodelação dos 
bairros antigos falta ainda um plano, não existem orientações. Os bairros 
antigos de Macau possuem uma longa história e tradição e uma grande 
importância cultural, não é aconselhável copiar exemplos de outras cidades; 
4.°. Vê-se uma grave escassez de pessoal qualificado na especialidade do 
planeamento urbano, designadamente no seio dos serviços competentes de 
planeamento, o que obriga à revisão sobre a especialização do pessoal.” 32 

 
 “O problema do planeamento urbano de Macau reside precisamente na falta 

de uma visão comum, uma expectativa colectiva para os próximos 10, 20 
anos ou ainda mais. Cada qual tem a sua posição, mas falta uma plataforma 
de discussão e intercâmbio, o que dificulta os consensos.” 33 

 
 “Em Macau, o Regulamento Geral das Construções Urbanas” é predominante, 

faltando trâmites legais rigorosos para o planeamento urbano; falta de normas 
legais de elaboração do planeamento; não está definido o papel e a natureza 

                                                 
31  O CEEDS recolherá opiniões junto da população sobre o planeamento urbanístico no próximo ano, Jornal Ou Mun, 
16/11/2007. 

32 Os académicos dão prescrição para o planeamento urbano de Macau, Jornal Ou Mun, 17/11/2007. 
33 A sociedade procura um consenso para o futuro desenvolvimento de Macau, Chui Sai Peng defende a auscultação aberta da 
visão comum do planeamento, Jornal Ou Mun, 19/11/2007. 
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da cidade; falta um sistema de elaboração do planeamento urbano global; não 
estão separados os serviços competentes de gestão de solos e de planeamento 
urbanístico; falta um projecto legal do plano de zonamento; não está definida 
a forma de participação da população.”34 

 
 “A lei que controla o planeamento urbano e a utilização de solos é demasiado 

permissiva, o poder discricionário que as autoridades governamentais podem 
usar é excessivamente grande. Além disso, falta regulamentar a lei tendo em 
conta as novidades que têm surgido nos últimos dez anos, resultando daí 
muitas lacunas da lei.” 35 

 
 O regime de terrenos é deficiente, o regime de planeamento não se adapta ao 

desenvolvimento urbano, e para os cidadãos faltam meios de participação 
suficientes, o que acarreta desafios para o regime de terrenos e a participação 
da população. 36 

 
Sintetizando as opiniões dos diversos sectores sociais e segundo o estudo do 

Grupo de Trabalho, o actual sistema de planeamento urbano da RAEM apresenta os 
seguintes problemas principais: 
 

1. Falta de conhecimento sobre o atributo social e a função de 
planeamento urbano moderno. Esta falta faz com que o planeamento 
urbano de Macau permaneça prolongadamente na vertente técnica de micro 
visão que privilegia a construção singular ou conjunto de construções; em 
determinado sentido, os planos urbanísticos são feitos para projectos de 
construção; o planeamento urbano tem apenas ideias estreitas e contempla 
apenas a situação própria da cidade; o planeamento urbano privilegia “fazer 
o que lhes apetece” e não tem em consideração o que “não pode ser feito” 
face ao desenvolvimento sustentável e habitabilidade, ignorando a 
capacidade de suporte do ambiente e recursos da cidade. 

2. Falta de um planeamento urbano com visão macro estratégica que 
oriente o futuro desenvolvimento de Macau. Não obstante o plano geral 
de urbanização na década de 80 do século passado delineado pela 

                                                 
34 Os académicos dão prescrição para o planeamento urbano de Macau, Jornal Ou Mun, 17/11/2007. 
35 Lee Chong Cheng, Revisão Geral do Regime de Concessão de Terrenos (1.a parte), Jornal Ou Mun, Praça de Lótus, 14/5/2008. 
36 Yeung Yue-man, O desenvolvimento urbano deve ser planeado e transparente, caso contrário, surge facilmente corrupção, 
Jornal Ou Mun, 16/11/2007. 
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Administração portuguesa, que orienta o planeamento de zonamento, e face 
às grandes mudanças que se têm registado nos últimos 20 anos, nunca foi 
elaborado um novo plano de macro visão e estratégico, o que provoca uma 
ruptura numa das funções principais do planeamento urbano que é orientar o 
futuro desenvolvimento urbano. 

3. Atraso do sistema legal de planeamento urbano. As deficiências que o 
sistema de leis e regulamentos de planeamento urbano apresentam 
condicionam a sua função de regular e controlar os recursos de espaços 
urbanos, de orientar o desenvolvimento e construção urbanas, de equilibrar 
os interesses, de defender a justiça social, assim como de salvaguardar a 
segurança pública e o interesse público; dificultam a formação de uma 
plataforma com um conjunto de “regras de jogo” claras onde as solicitações 
de interesses da sociedade podem comunicar, negociar, regatear, e chegar a 
compromissos e por fim chegar a consensos. 

4. Distribuição de funções dos serviços administrativos de planeamento 
por aperfeiçoar. A centralização num só serviço público das funções de 
elaboração, aprovação e execução dos planos, bem como da aprovação e 
fiscalização de construções desfavorece a realização do “freio e contrapeso” 
justo de poderes; no processo de decisão do planeamento, a alta 
concentração da “auscultação” e “juízo” não corresponde ao princípio de 
separação relativa da “auscultação” e “juízo” que uma decisão científica 
exige. 

5. Baixo grau de sistematização da elaboração e aplicação de planeamento. 
No actual sistema de planeamento, verifica-se falta de relações hierárquicas 
entre os planos de diferentes categorias dentro do sistema de elaboração do 
planeamento e também uma ligação orgânica; falta de consideração dos 
processos de elaboração, alteração e execução dos planos, o que apresenta 
uma arbitrariedade grande. 

6. Necessidade de aumento da transparência e estandardização dos 
trabalhos dos serviços administrativos de planeamento. É notório que o 
aumento da transparência e estandardização dos trabalhos favorecem o 
conhecimento público da prática do funcionamento do planeamento urbano 
de Macau, o que exerce um papel director e fiscalizador sobre os trabalhos 
de planeamento. 
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7. Restrição do processo do exercício de poder discricionário relativo ao 
planeamento por reforçar. No actual sistema de planeamento urbano, os 
serviços administrativos gozam de alto grau de poder discricionário. Sem 
sombra de dúvida, um alto grau de poder discricionário desempenha um 
papel importante no rápido desenvolvimento urbano, no entanto, a 
insuficiência existente no regime pode facilmente causar efeitos secundários. 

8. Falta de um mecanismo sistematizado que permita a participação da 
população. No actual sistema de planeamento urbano, falta um regime 
sistematizado relativo às formas e processos da participação da população; 
ao mesmo tempo, falta um mecanismo adequado à implementação da 
sensibilização e promoção junto da população. Na prática actual, os serviços 
competentes diligenciam no sentido de auscultar os respectivos serviços 
públicos, consoante as necessidades ou nos termos da lei, durante a 
elaboração e execução de um projecto de planeamento urbano, no entanto, 
não está expressamente estipulado no que respeita à auscultação junto da 
população, caso em que é decidido pelos próprios serviços. 

9. Pertinência das formas de auscultação por reforçar. Apesar dos serviços 
competentes terem reforçado, nos últimos anos, a auscultação pública sobre 
o estudo ou projecto de planos, nomeadamente planos da rede viária, do 
arranjo paisagístico das vias públicas e da construção de auto-silos, a forma 
é ainda relativamente simples. Para obter melhores resultados em futuros 
processos de auscultação, é de toda a conveniência adoptar estratégias de 
auscultação pertinentes de acordo com a natureza do conteúdo e o 
destinatário da auscultação, no sentido de tornar público o projecto de plano 
para recolha das as opiniões da população em geral. 

10. Grave escassez de profissionais na área do planeamento urbano. Há uma 
grande falta de pessoal qualificado na área do planeamento, principalmente 
nos serviços públicos. Se o Governo pretender suportar todo o processo da 
reforma do planeamento urbano com o existente quadro de pessoal 
qualificado de planeamento, será manifestamente incapaz de o fazer, tanto 
em termos de qualidade como de quantidade. Por outro lado, sob o actual 
regime do registo de qualidade profissional, não existe ainda a designação 
profissional de arquitecto de planeamento urbano, o que desfavorece a 
absorção do pessoal qualificado nesta área. 



 65

Capítulo IV Propostas sobre o estabelecimento de um sistema de planeamento 
urbano moderno e científico 

 
Secção I Propostas do público 

 
 A beneficiação do sistema de planeamento urbano de Macau é um trabalho que 
merece a maior preocupação dos diversos sectores sociais. Para tal apresentaram 
diversas opiniões que se apresentam a seguir em resumo: 

 “Para que o desenvolvimento siga a direcção correcta, não se admite delongas 
no estudo da lei de desenvolvimento, incluindo o estudo do planeamento 
urbano. Por um lado, o Governo deve criar serviços funcionais que dêem 
orientações, por outro lado, deve organizar e mobilizar as forças necessárias 
para se dedicarem ao estudo da respectiva área.” 37 

  “A tarefa premente do Governo é a elaboração, o mais cedo possível, de um 
plano urbanístico perfeito, perspectivado para o futuro e que favoreça o 
desenvolvimento sustentável de Macau, para além do reforço da protecção do 
património histórico e cultural, bem como da fiscalização da conduta ética das 
autoridades governamentais, mantendo-se uma estreita vigilância para evitar 
que alguém se aproveite dos poderes funcionais para obtenção de interesses 
particulares, impedindo o desenvolvimento sustentável de Macau.” 38 

 “O Governo deve elaborar e publicar o mais cedo possível uma lei de 
planeamento urbano, criando um serviço competente de planeamento urbano 
de nível de direcção, para construir Macau consoante como cidade e 
obedecendo às linha de orientação do desenvolvimento, com vista a promover 
a racionalização dos recursos de espaços urbanos e assegurar o 
desenvolvimento concertado das construções urbanas, condições ecológicas e 
condições humanistas; planear justamente o calendário de consulta, dando 
início o mais cedo possível à auscultação pública das matérias de planeamento 
urbano, ouvindo as opiniões e sugestões dos diversos sectores, para prestar 
apoio ao Governo na definição da estratégia de desenvolvimento urbano a 
longo prazo”39 

                                                 
37 Ieong Wan Chong, Desenvolvimento Moderno e Planeamento Urbano, Centro de Pesquisas da Universidade de Macau: O 
processo de modernização e planeamento urbano de Macau, 1/2007, pag.23. 
38 Identifica-se com que o Governo deve seguir os bons conselhos prontamente, mantendo-se estreita vigilância para evitar que 
alguém aproveite os poderes funcionais para tirar interesses particulares. O círculo político e as associações cívicas solicitam a 
beneficiação do planeamento urbano o mais cedo possível, Jornal Ou Mun, 17/4/2008. 
39 Relatório de análise do inquérito do grau de preocupação da política social da população de Macau, Jornal Si Man, 17/4/2008. 
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 “É agora o momento oportuno para elaborar um plano urbanístico 
perspectivado para o futuro, em conjugação com o futuro desenvolvimento 
sustentável da sociedade. Temos receio de que a “zona tampão do Centro 
Histórico” possa afectar o normal desenvolvimento deste território... deve pois 
elaborar-se a respectiva legislação com uma atitude pragmática, em 
conjugação com a realidade e as necessidades de Macau, equilibrando o 
desenvolvimento de todas as partes.”40 

 “Não me parece que é necessário envolver o plano urbanístico em mistério 
assim como fazer com que seja uma especialidade que admite apenas a 
participação dos peritos. Evidentemente, o planeamento urbano reveste-se de 
natureza profissional e de interesses, i.e., o planeamento urbano não só passou 
a ser apologista dos interesses do público em vez de se orientar inicialmente, 
na teoria, por reflexões profissionais, como também a pensar incessantemente 
na forma de participação da população no processo de planeamento, 
tornando-se uma tendência na comunidade internacional essa participação da 
população. Obviamente, as autoridades competentes podem efectuar 
auscultações de opiniões profissionais e, ao mesmo tempo, o público pode 
pronunciar-se sobre os problemas que ponham em causa o interesse público. 
Isto corresponde ao espírito de “melhor servir a população” e representa a 
preocupação da Administração sobre a vontade pública, alargando a inclusão e 
intensificando as inovações, com vista a compensar as insuficiências 
verificadas nos projectos dos peritos; assume um significado especial na 
educação social, promovendo a formação de consciência cívica, aumentar a 
viabilidade do plano, reduzindo o entendimento e conflitos... o planeamento 
urbano deve tomar em consideração a conservação ecológica e o planeamento 
ambiental e o projecto de planeamento urbano carece de avaliação do impacto 
e da influência sobre o ambiente. Pode-se ou não evitar o prejuízo no ambiente 
quando se implementa o projecto, há ou não outra alternativa? Se se causar 
efectivamente um consumo definitivo dos recursos, haverá ou não um remédio, 
minimizando o consumo?” 41 

 “As infra-estruturas de transportes; o fornecimento e utilização eficaz dos 
terrenos; o desenvolvimento sustentável do sector do turismo e a preservação 
do património cultural; disponibilização de habitação e equipamento sociais; e 

                                                 
40 Reunião informal da Associação de Construtores Civis e de Empresas de Fomento Predial sobre o desenvolvimento do sector 
no oitavo aniversário do retorno de Macau, esperando que as autoridades competentes procedam à revisão o mais cedo possível 
da legislação desactualizada. Jornal Ou Mun, 21/12/2007. 
41 Leong Man Io: A vitalidade duma cidade depende de vários aspectos, o atraso na publicação do projecto do plano urbanístico 
inspira dúvidas, Jornal Ou Mun, 9/11/2007. 
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como aumentar o grau de participação da população no seio do planeamento 
urbano e no regime de terrenos são cinco dos grandes desafios que o 
planeamento urbano de Macau enfrenta. As deficiências do regime de terrenos, 
a inadequação do regime de planeamento ao desenvolvimento urbano bem 
como a falta de vias suficientes de participação da população acarretam 
desafios para o regime de terrenos e a participação da população de Macau. 
Devemos reflectir sobre que tipo de regime, orientações, padrão e critérios de 
planeamento urbano precisamos, como se estabelece o mecanismo de 
fiscalização que permita aos cidadãos conhecerem e participarem no futuro 
desenvolvimento urbano e socioeconómico.”42 

 “Macau está a atravessar uma fase de desenvolvimento rápido, enfrentando 
algumas dificuldades em termos do desenvolvimento sustentável urbano... 
Para elaborar um plano de desenvolvimento urbano a longo prazo, é 
indispensável considerar concertadamente muitos problemas... é necessário 
haver um plano geral. Do ponto de vista de macro visão, se fizermos um plano 
urbanístico para Macau, podemos considerar o planeamento em paralelo ao do 
delta do Rio das Pérolas ou da cidade de Zhuhai, na medida em que o 
ecossistema, mobilidade da população, água e electricidade, entre outros 
factores, têm uma ligação estreita com o desenvolvimento urbano. A fim de 
encontrar uma saída para o planeamento urbano, um plano estratégico global e 
considerações de longo alcance são bastante importantes. Uma vez elaborado 
o plano estratégico global, é necessário a colaboração dos órgãos legislativo e 
executivo e o consenso do público. Assim sendo, pode-se levar por diante o 
desenvolvimento sustentável a longo prazo de uma cidade”.43 

 “O actual desenvolvimento de Macau deve ter uma visão global, deve reflectir 
o futuro desenvolvimento sustentável. Para tal, é necessário dirimir os 
conflitos através da separação dos espaços. Sendo o sector do Jogo 
predominante em Macau os outros sectores relativos ao Turismo e Serviços 
desenvolvem-se concertadamente. No entanto, é de salientar que a História e 
Cultura são recursos importantes para atrair visitantes. A sua eventual 
destruição poderá prejudicar o desenvolvimento permanente do sector do 
Turismo... deve ser levado ao conhecimento da população de Macau a 
importância da História e Cultura, principalmente o Património Mundial, 
assumindo a correspondente responsabilidade. Também é necessário elaborar 

                                                 
42 Yeung Yue-man: Os cinco grandes desafios que o planeamento urbano de Macau enfrenta, Jornal Ou Mun, 3/6/2008. 
43 O planeamento urbano de Macau deve ter uma visão global, Jornal Ou Mun, 30/05/2008. 
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instrumentos legais para controlar eficazmente o desenvolvimento duma 
região. Controlar por meio de regulação e condução o desenvolvimento 
inadequado, negativo e destrutivo, orientando as novas zonas para o 
desenvolvimento sustentável, no sentido de dirimir eficazmente todos os 
conflitos.”44 

 “O Governo da RAEM deve fazer atempadamente um balanço dos aspectos do 
planeamento urbano, nomeadamente os resultados obtidos na fase de 
legislação, estabelecimento do regime de planeamento urbano, estudo da 
forma como desenvolver bairros novos e reordenar bairros antigos e 
preservação do património cultural, tornando mais clara a política do Governo. 
Para divulgar adequadamente junto da população o ponto da situação dos 
trabalhos, o Governo da RAEM pode pensar em utilizar algumas formas de 
sensibilização e promoção efectivas... permitindo ao público ter mais vias para 
receber as informações dos resultados de cada fase de auscultação e de 
estudo.”45 

 “Carece de estabelecimento, com a maior brevidade possível, o ponto 
principal e o princípio por que se pauta o futuro desenvolvimento, no sentido 
de elaborar a lei de planeamento urbano. Em primeiro lugar, deve estabelecer 
os princípios fundamentais: é de realçar que o desenvolvimento e planeamento 
urbano têm em conta prioritariamente o interesse público da sociedade, insistir 
em racionalizar a utilização dos terrenos, preservar e melhorar o ambiente 
ecológico da cidade e monumentos históricos, bem como privilegiar o 
planeamento uniformizado do desenvolvimento dos bairros novos e 
reordenamento dos bairros antigos e a definição da linha de orientação da 
primazia do transporte público. Macau só pode atingir realmente o objectivo 
de desenvolvimento sustentável quando a coordenação geral e a disposição 
estratégica estiverem asseguradas, integrando inequivocamente o 
reordenamento e reconstrução dos bairros antigos no plano geral, em 
articulação com os aterros, e conseguir um equilíbrio entre o desenvolvimento 
económico e as necessidades da vida quotidiana.”46 

 “Perspectivando para o futuro, manter o desenvolvimento sustentável (regra 
geral, os planos urbanísticos das cidades do exterior têm em conta os próximos 

                                                 
44 Ieong Pou Kuan: O Governo Central apoia o desenvolvimento conjunto de Hengqin pela província de Guangdong e pela 
RAEM, defendendo o alívio dos conflitos do desenvolvimento das zonas antigas e novas através do controlo e condução, Jornal 
Ou Mun, 30/5/2008.  
45 Chui Sai Ping solicita o esclarecimento sobre o planeamento urbano global, Jornal Ou Mun, 7/5/2008. 
46 Lee Chong Cheng, Revisão geral do regime de concessão de terrenos (Parte I), Jornal Ou Mun, Praça de Lótus, 15/5/2008. 
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20 a 30 anos); Respondendo à procura real, resolver os problemas prementes, 
incluindo a melhoria do trânsito, preservação do património mundial, 
separação das funções, bem como “habitabilidade e protecção ambiental”... 
Uma vez definida, terá carácter legal e constitui normas de construção urbana, 
determinando os efeitos legais do plano através do processo legislativo; tomar 
como referência a experiência de sucesso dos peritos do exterior para elevar a 
eficiência; a cooperação regional e a colaboração interactiva internacional; 
conservação das características da cidade.”46-A 

 
Secção II Propostas do Grupo de Trabalho 

 
  Estabelecer um sistema de planeamento urbano moderno e científico é uma obra 
complexa e sistemática que implica as várias áreas de política, de economia, de 
sociedade e tecnologia. À medida que apresentamos o princípio de “respeito pelo 
passado, assente na realidade actual e a pensar no futuro”, para além do Governo, é 
necessário incentivar a participação dos diversos sectores sociais para levar por diante 
os respectivos trabalhos, segundo a urgência e a sua importância, com recurso à força 
técnica local e do exterior. 
 
 Sintetizando as opiniões e sugestões dos diversos sectores sociais, peritos e 
académicos, em conjugação com o resultado da investigação e pesquisa do Grupo de 
Trabalho, apresentamos de seguida as nossas propostas sob seis vertentes: 
 
I. Promover a legalidade, beneficiando gradualmente o sistema de 
enquadramento legal e regulamentar do planeamento urbano. 
 

 Propomos ao Governo da RAEM a consideração do início do processo 
legislativo da lei de planeamento urbano e dos seus regulamentos complementares, 
definindo claramente os serviços competentes no âmbito do planeamento urbano, os 
seus poderes e deveres, o conteúdo e procedimento da elaboração do planeamento, o 
conteúdo e procedimento da aplicação do planeamento, bem como outros poderes e 
deveres que impliquem indemnizações, sanções e recursos. 

                                                 
46-A  Ieong Tou Hong: O objectivo do planeamento urbano deve ser claro, devendo considerar o interesse geral, Jornal Ou Mun, 
15/12/2007. 
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 No processo legislativo da lei de planeamento e dos seus regulamentos 
complementares, deve-se tomar em consideração que o planeamento urbano não é 
apenas uma técnica profissional mas também uma função governamental e uma 
actividade social, um atributo importante da política pública que conduz o 
desenvolvimento de espaços urbanos, coordena diferentes interesses sociais na 
disposição dos recursos urbanos, assegura a justiça social e salvaguarda a segurança e o 
interesse público. 

 Por outro lado, merece atenção a sua articulação com o actual ordenamento 
jurídico e sistema judicial da RAEM, não se podem copiar às cegas os modelos do 
exterior, deve ser elaborada uma lei consoante a realidade de Macau, tomando como 
referência alguns princípios universais. 

 No decurso do processo legislativo, o equilíbrio das relações entre as normas 
substantivas e procedimentais é um aspecto a ter em consideração. A lei substantiva 
consagra principalmente os direitos e deveres do sujeito de direito (ou seja atribuições e 
competências) e a lei procedimental a tramitação ou forma que garante o exercício dos 
direitos e deveres do sujeito de direito. Tal exige que se dê o mesmo ênfase no sujeito e 
nos procedimentos e que o sujeito e procedimentos se interliguem. Entretanto, é 
necessário determinar o sujeito administrativo de planeamento, ao qual são conferidos 
os poderes administrativos; definir o âmbito de participação da população; clarificar os 
direitos do público e os trâmites e processos relativos aos assuntos que a lei consagra, 
incluindo a elaboração, revisão e processo de aprovação do plano, processo de 
autorização administrativa da aplicação do plano, mecanismo de protecção dos direitos 
dos administrados e processo administrativo contencioso. 

 O “processo legítimo” é o núcleo do primado da lei, pelo que os serviços 
competentes de planeamento urbano, no exercício do poder executivo, devem ser 
imparciais e justos. O procedimento administrativo do planeamento urbano deve 
conferir aos administrados o direito procedimental. O exercício do poder executivo dos 
serviços competentes de planeamento urbano, para além de ser legítimo, deve ainda ser 
justo. 47 

Um procedimento justo é importante porque, numa sociedade complexa e 
variável e em rápido desenvolvimento, é inevitável que os serviços competentes de 
planeamento urbano gozem de um poder discricionário relativamente maior, por 
forma a responder prontamente às necessidades das mudanças resultantes do 
                                                 
47 Feng Xianxue, Gestão de Planeamento Urbano num processo de urbanização rápida, Beijing, Editora da Indústria de 
Construção, 9/2006, pag. 182-183. 



 71

desenvolvimento urbano. É legítimo e justo obrigar que um procedimento 
administrativo de planeamento urbano decorra de forma estrita, transparente e pública, 
na medida em que isto não só contribui para evitar a inactividade e passividade dos 
serviços administrativos como também limita as oportunidades desses serviços 
abusarem do poder discricionário por favoritismo. Sob pressuposto do procedimento 
justo, isto favorece a simplificação de procedimentos de aprovação dos serviços 
administrativos, o que propicia a melhoria da eficiência administrativa e, ao mesmo 
tempo, a protecção dos direitos e interesses legítimos dos administrados. Legislar para 
salvaguardar que o procedimento de planeamento urbano é justo e no qual pode 
participar o público é o único caminho para estabelecer uma “plataforma de 
manifestação de solicitações dos interesses” sistematizada de planeamento urbano. 

Entretanto, os respectivos trabalhos legislativos devem ser articulados 
organicamente com os trabalhos de elaboração de projectos de lei e regulamento ou 
revisão dos mesmos em curso. De entre os projectos de lei e regulamento, 
destacam-se o projecto do Regime Jurídico do Reordenamento dos Bairros Antigos e 
os regulamentos complementares; e o projecto da Lei de Salvaguarda do Património 
Cultural. As leis e regulamentos principais que estão a ser revistos são: Lei de Terras e 
seus regulamentos complementares; Regulamento Geral da Construção urbana e 
Regulamento de Segurança contra Incêndios. É necessário, pois, ter em conta a 
coordenação das relações entre os diversos projectos, durante a elaboração da lei de 
planeamento urbano, evitando conflitos e desarticulação. Segundo a lógica de 
“planeamento primeiro e construção depois”, a lei de planeamento urbano é o ponto 
principal. Uma vez delineado o plano geral, os detalhes são fáceis de resolver. A 
figura 8 é uma proposta do futuro enquadramento legal e regulamentar de 
planeamento urbano. 

 A lei de planeamento urbano e seus regulamentos complementares reflectem que 
o plano urbanístico deve ser organizado pelo Governo, sob a orientação dos peritos, 
mediante a cooperação dos serviços e participação da população, cumprindo a 
filosofia de decisão científica e legalidade da administração. 

 No decurso do processo legislativo, as questões de descoordenação entre os 
projectos de construções e terrenos existentes legalmente ou aprovados à data da 
entrada em vigor da nova lei e novo regulamento e estes novos diplomas legais devem 
ser resolvidas com base na observância do princípio de “respeito pelo passado, 
assente na realidade actual e pensar no futuro”. 
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 Apesar de ser importante a elaboração e aprovação do plano, merece ainda maior 
atenção a aplicação e fiscalização do plano. 

Ao legislar, devemos ter em conta o incentivo à participação da população no 
processo, com vista a auscultar amplamente as opiniões dos diversos sectores sociais, 
assimilando tanto quanto possível os bons conselhos. 

Plano de Acção: 

1. Constituir um grupo de trabalho interdepartamental e começar a elaborar os 
projectos de lei de planeamento urbano e dos regulamentos administrativos 
complementares em 2009 e proceder a ampla auscultação junto da sociedade em 2010, 
tendo em vista entrar oficialmente no processo legislativo ainda no segundo semestre 
de 2010. 

2. Proceder à revisão da Lei de Terras e da sua legislação complementar através 
do grupo de trabalho interdepartamental e, em relação às questões concretas existentes 
no regime jurídico vigente e a linha de orientação da futura alteração, apresentar as 
propostas da revisão preliminar da Lei de Terras e da legislação complementar. 

3. Divulgar junto dos sectores sociais as propostas constantes do relatório 
preliminar do Grupo de Trabalho para Revisão da Lei de Terras, tendo em vista a 
recolha de opiniões. Posteriormente, serão submetidas à consideração superior as 
propostas pormenorizadas sobre a alteração do regime jurídico de gestão de solos em 
vigor a fim de desenvolver o processo de revisão legislativa. 
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Figura 8  Ideias preliminares sobre o futuro sistema de leis e regulamentos de 
planeamento urbano de Macau 

 
 
II. Proceder à integração dos serviços competentes, optimizando o sistema 
administrativo de planeamento urbano. 

Propomos que o Governo da RAEM, levando em consideração a realidade de 
Macau e em conjugação com o reforço do planeamento urbano e na gestão eficaz de 
solos, estude a criação de um serviço competente de planeamento urbano e gestão de 
solos, com vista à divisão racional das funções, integração articulada e simplificação 
da estrutura orgânica dos existentes serviços, por forma a elevar a eficiência e obter 
um equilíbrio adequado dos poderes, promovendo a modernização do planeamento 
urbano e gestão de solos e fomentando o desenvolvimento urbano sustentável de 
Macau. 
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A fim de reforçar a cooperação entre os serviços da Administração no que 
respeita ao planeamento urbano, poderá constituir uma hipótese a criação de uma 
comissão de coordenação de planeamento que integre elementos dos serviços públicos 
para fazer parte da elaboração e apreciação do plano de desenvolvimento de carácter 
de macro visão, cabendo a coordenação ao serviço competente de planeamento. 

 Quanto ao regime de comissão de planeamento urbano que se torna cada vez 
mais popular em muitas cidades, parece ao Grupo de Trabalho que isto merece um 
estudo mais aprofundado. Com efeito, o regime de comissão de planeamento urbano 
assume vários significados positivos, incluindo favorecer a promoção da decisão 
científica do planeamento; contribuir para salvaguardar o carácter científico e 
independência do planeamento urbano; propiciar a participação da população no 
planeamento urbano, com vista a fomentar a transparência dos assuntos 
governamentais; favorecer a comunicação e articulação entre o Governo e os sectores 
sociais; e contribuir para o aumento da fiscalização sobre o planeamento, 
regulamentando o poder discricionário que as autoridades governamentais exerçam. 

 Tomando como referência os modelos de outros territórios, existem 
principalmente dois tipos de comissões de planeamento urbano: 

1. Natureza consultiva: É composta por peritos, académicos, individualidades 
e representantes do Governo. Cabe a ela emitir pareceres e propostas sobre 
as decisões importantes no planeamento urbano e apreciar os projectos 
relevantes do planeamento urbano. As deliberações tomadas nas reuniões 
servem essencialmente de opiniões de referência nas quais se baseiam as 
decisões administrativas. A maioria das comissões de planeamento urbano 
da China são deste tipo. 

2. Natureza de decisão estratégica: É composta por peritos, académicos, 
individualidades e representantes do Governo. Para além de ter uma função 
consultiva, possui ainda uma função administrativa independente e com 
competência para aprovação de determinados assuntos de planeamento 
urbano. Sendo as deliberações tomadas consideradas decisões 
administrativas, são executórias. As comissões de planeamento urbano de  
Hong Kong e da cidade de Shenzhen são deste tipo. 

 Face às situações concretas de Macau, por exemplo, o estabelecimento do regime 
de planeamento urbano está ainda em fase de arranque; os limites quer qualitativos 
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quer quantitativos do pessoal qualificado da área de planeamento urbano; rede estreita 
de relacionamento interpessoal, com respeito ao princípio de equilíbrio e consideração 
da justiça e eficiência e de promoção gradual do planeamento urbano, o Grupo de 
Trabalho é de parecer que o Governo deve adoptar o modelo da comissão de 
planeamento urbano de natureza consultiva, convidando peritos, académicos, 
individualidades e outros representantes para integrar a comissão. A fim de recolher 
amplamente opiniões, aumentando a legitimidade social. A percentagem das 
individualidades não oficiais na comissão deve ser manifestamente maior em relação 
aos representantes oficiais. Entretanto, no processo legislativo de planeamento urbano, 
é de toda a conveniência pensar em atribuir posição jurídica à comissão de 
planeamento urbano. 

 Plano de Acção: 

 1. O GDI deve entregar, o mais cedo possível, o plano do COTAI à DSSOPT, 
que dirige e coordena, reduzindo a desarticulação e conflitos entre os planos por causa 
do “planeamento de poliarquia”. 

 2. Propomos a criação de um grupo de trabalho interdepartamental, ao qual 
compete estudar profundamente o projecto de criação do serviço competente de 
planeamento urbano, em conjugação com a elaboração e o processo legislativo do 
projecto da lei de planeamento urbano e do regulamento complementar. 

 3. O referido grupo de trabalho deve desenvolver, ao mesmo tempo, o estudo da 
natureza, funções, composição e forma de funcionamento da Comissão de 
Coordenação de Planeamento e da Comissão de Planeamento Urbano, e apresentar o 
relatório de investigação para servir de referência ao grupo de trabalho da lei de 
planeamento urbano e do regulamento complementar. 

 4. O grupo de trabalho de revisão da Lei de Terras deve rever a natureza, funções, 
composição e modelo de funcionamento da Comissão de Terras, consoante os 
trabalhos de criação dos sistemas de leis e regulamentos administrativos de 
planeamento urbano, bem como as opiniões sobre trabalhos de verificação da Lei de 
Terras. 
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III. Estabelecer gradualmente um sistema de planeamento urbano global e 
realista 
 

Propomos que, na definição do sistema de elaboração de planeamento, as partes 
integrantes desse sistema sejam diferenciadas, do ponto de vista do plano urbano e 
plano de controlo de desenvolvimento assim como do plano legalmente vinculativo e 
do não legalmente vinculativo. 

A diferença entre o plano legalmente vinculativo e o não legalmente vinculativo 
reside principalmente na sua posição jurídica. Considera-se plano legalmente 
vinculativo plano cuja elaboração é obrigada por lei, do qual consta o conteúdo e 
procedimento previstos na lei, tendo maior estabilidade; plano não legalmente 
vinculativo é plano cuja elaboração não é obrigada por lei e destituído de conteúdo e 
procedimento previstos na lei, tendo maior flexibilidade. 48 

Do ponto de vista acima exposto, podemos considerar a distinção das partes 
integrantes do sistema de elaboração do planeamento conforme as formas seguintes: 

     Posição jurídica  

  

Função  

Plano não legalmente 
vinculativo 

Plano legalmente vinculativo 

Planeamento de 
desenvolvimento 

urbano 

Plano conceptual de 
desenvolvimento 
urbano 

Plano específico 

Plano urbanístico geral 
(incluindo plano de zonamento) 

Planeamento de 
controlo de 

desenvolvimento 

Plano de obras públicas 
de grande envergadura a 
curto prazo 

Planta legalmente vinculativa 
(Plano de pormenor) 

O plano conceptual de desenvolvimento urbano é um plano de macro visão que 
tem por finalidade intensificar e realçar o carácter global, estratégico e compreensivo 
do plano urbano geral. O plano conceptual de desenvolvimento urbano privilegia a 
                                                 
48 Song Jun, a Primeira abordagem do plano não legal, arquitecto de planeamento, 2006 (22)   
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abordagem da visão e do trajecto de desenvolvimento a longo prazo, sendo uma boa 
plataforma disponível para os sectores sociais ficarem a saber qual a visão de 
desenvolvimento futuro do Governo e obter consensos. Para enfatizar a continuidade 
e o carácter dinâmico do plano, regra geral, o plano conceptual de desenvolvimento 
urbano pode considerar não fixar obrigatoriamente um calendário de elaboração, o 
que permite a sua elaboração quando o ambiente exterior ou interior apresentar 
grandes mudanças. 

Face à grande tendência da integração do desenvolvimento regional e às 
necessidades decorrentes do estudo do desenvolvimento da cidade a partir da região, 
numa perspectiva futura, devemos, no decurso da elaboração do plano conceptual de 
desenvolvimento urbano, procurar saber melhor o plano quinquenal do 
desenvolvimento socioeconómico nacional da China e os planos de desenvolvimento 
urbano de macro visão de outras cidades da região, e ponderar a adaptabilidade do 
plano de desenvolvimento urbano de Macau à dos respectivos planos, do ponto de 
vista do desenvolvimento regional e da orientação do desenvolvimento urbano de 
Macau, com vista a identificar as oportunidades e desafios para Macau no 
desenvolvimento regional. 

O plano urbano geral é um plano de carácter global, estratégico e compreensivo 
que conduz o desenvolvimento da cidade do ponto de vista macro visão. Dado o 
atributo de política pública que o plano urbano geral tem inequivocamente, é também 
a base de orientação e de regulamentação do plano de controlo do desenvolvimento, 
pelo que lhe é necessário conferir posição jurídica, aumentando a sua autoridade. 

A mentalidade tradicional do plano de macro visão é uma mentalidade orientada 
pela procura, no entanto, do ponto de vista de desenvolvimento sustentável, a 
mentalidade do plano de macro visão dever ser orientada pela oferta, devendo a 
disposição dos elementos dos recursos de espaços do desenvolvimento urbano ser 
baseada na capacidade máxima dos recursos e ambiente desde que a cidade seja 
habitável. Tal como foi referido pelo vice-ministro do Ministério da Construção, Chou 
Baoxing, “as prioridades do planeamento e gestão passaram a ser dadas à protecção 
eficaz dos fracos recursos e à disposição justa das infra-estruturas importantes, em vez 
dos projectos de desenvolvimento”. 49 

Entretanto, o plano urbano não só precisa de tratar a questão da eficiência como 
também a questão da justiça da distribuição dos recursos de espaços urbanos, pelo que, 

                                                 
49 Chou Baoxing, A reforma da exploração, governação e planeamento urbano, Planeamento urbano 2004b, 2, pag. 8-22. 
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o plano geral, para além de considerar a razoabilidade técnica da distribuição dos 
recursos de espaços urbanos, deve ainda contemplar a legitimidade dos sujeitos de 
interesses na distribuição dos recursos de espaços urbanos. 

A fim de aumentar a cientificidade do plano, para além de dever ser prestada 
atenção aos métodos científicos que se aplicam no processo de pesquisa e 
investigação, inteirando-se da realidade, há ainda necessidade de criar um sistema de 
indicadores científicos do plano. 

Dada a pequena extensão territorial, Macau é muito susceptível aos factores 
externos e às mudanças rápidas, pelo que propomos que seja estabelecida uma meta 
de 10 anos para o plano urbano geral. Quando se registarem grandes mudanças no 
ambiente exterior ou interior, pode ser actualizado conforme as necessidades depois 
da avaliação. 

Entretanto, no intuito de aumentar a eficiência administrativa da gestão do 
planeamento urbano, não é conveniente que o plano legalmente vinculativo tenha 
muitas categorias, com vista a reduzir problemas resultantes da desarticulação entre os 
recursos gastos no planeamento e o plano. Por isso, na nossa opinião, o plano 
legalmente vinculativo deve ter apenas duas fases: plano geral e planta legalmente 
vinculativa. Considerando a pequena extensão territorial de Macau, o plano de 
zonamento pode estar incluído no plano geral, sem necessidade de ser independente. 
O plano geral não deve ser “abrangente e detalhado”, o qual deve ser elaborado como 
um programa e estratégia de desenvolvimento urbano, privilegiando o papel da cidade, 
a estratégia e orientação de desenvolvimento, a estrutura geral de disposição, as 
principais infra-estruturas e a limitação da construção da zona de protecção. As 
questões mais técnicas podem ser estudadas no âmbito do plano específico. 

O plano específico é elaborado pelos serviços especializados consoante as suas 
necessidades de desenvolvimento e gestão de actividades. Tendo em conta a variedade 
do plano específico, devem ser realçadas as suas características de estudo, pelo que 
não é aconselhável ser elaborado como plano legalmente vinculativo. 

O plano de obras públicas de grande envergadura a curto prazo é uma inovação 
que tem a função de planear a construção de infra-estruturas de grande envergadura, 
de equipamento de serviço público que estão intimamente relacionados com a vida da 
população e de projectos de habitação pública a realizar a curto prazo (3 a 5 anos) 
bem como estimar os recursos necessários. O plano é implementado mediante as 
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linhas de acção governativa anuais. A revisão das linhas de acção governativa do ano 
anterior contribuirá para a avaliação da implementação do plano de obras públicas de 
grande envergadura a curto prazo. 

Rigorosamente, a planta legalmente vinculativa é um regime instituído; um 
conjunto de papéis e desenhos de planeamento homologados pelos serviços 
competentes com poderes específicos conferidos pela lei, mediante processo de 
elaboração e aprovado consagrado na lei; forma concreta de expressão jurídica do 
resultado de planeamento; fundamento legal importante para aplicação de gestão do 
planeamento urbano moderno. 

Consoante a realidade de Macau, propomos que, no futuro, o papel da planta 
legalmente vinculativa deve ser parecido com o actual plano de zonamento. Por outro 
lado, não deve haver muitos indicadores para a planta legalmente vinculativa, 
concentrando-se na finalidade de aproveitamento, área, índice de utilização do solo, 
taxa de cobertura, equipamentos de apoio públicos, vias públicas principais, e ainda 
requisitos de protecção em relação a determinada zona e ao arranjo urbano. 
Obviamente, podemos estudar ainda indicadores de controlo de adaptabilidade 
especialmente estabelecidos para a zona construída e a nova zona de desenvolvimento. 
Com respeito pelos princípios fundamentais, podemos ser mais rígidos no controlo da 
zona construída e mais flexíveis para a nova zona de desenvolvimento que está sujeita 
a maior número de incertezas, cujo planeamento apresenta mais opções. Para os 
terrenos de natureza pública, o controlo da finalidade deve ser reforçado. Para os 
terrenos com finalidade comercial, deve ser dada uma maior margem, no entanto, a 
intensidade do seu  desenvolvimento deve ser rigorosamente controlada. A planta 
legalmente vinculativa será a plataforma principal onde o público participa no 
planeamento urbano e os diferentes interesses concorrem entre si. 

No intuito de reforçar a implementação do plano, propomos que se permita à 
planta de alinhamento desempenhar o papel da autorização de planeamento e 
construção. A autorização de planeamento e construção é emitida quando o projecto 
de construção corresponde ao conteúdo legalmente previsto na planta legalmente 
vinculativa. Cabe ao serviços competentes de planeamento a verificação e emissão da 
planta de alinhamento. Evidentemente, é de toda a conveniência aumentar a 
regulamentação do período de validade, emissão, alteração e processo de 
cancelamento da planta de alinhamento. 
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Entretanto, é também necessário aumentar a supervisão aquando da vistoria para 
recepção dos projectos de construção. Assim, podemos considerar a integração dos 
representantes dos serviços competentes de planeamento na comissão de vistoria e os 
elementos relativos à vistoria para recepção devem ser obrigatoriamente enviados 
para os serviços competentes de planeamento para registo. 

Para que o plano de desenvolvimento urbano e o plano de controlo de 
desenvolvimento sejam mais flexíveis e eficazes para articular com e reflectir as 
mudanças da realidade, é necessário tomar como referência a experiência de outros 
territórios para elaborar padrões e critérios não oficiais, permitindo ao pessoal de 
planeamento e de concepção de projectos de construção os consultarem durante os 
trabalhos. 

A figura 9 mostra uma ideia preliminar do futuro sistema de funcionamento de 
planeamento urbano de Macau. 
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Figura 9  Ideia preliminar do futuro sistema de funcionamento de planeamento 
urbano de Macau. 

 

 

Plano de acção: 

1. O Grupo de Trabalho vai continuar a reforçar a comunicação e cooperação 
com o Centro de Estudos Estratégicos para o Desenvolvimento Sustentável, em 
colaboração com os trabalhos de estudo sobre o plano conceptual de desenvolvimento 
urbano de Macau desenvolvidos pelo Centro. Dará apoio ao Centro na realização de 
auscultações sobre o estudo do plano conceptual e acções de acompanhamento, para 
além do apoio técnico necessário. 

2. Dentro do quadro do acordo de cooperação entre o Ministério da Construção e 
o Secretário para os Transportes e Obras Públicas Públicas, levar por diante a 
cooperação com o Ministério de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural da 
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China. Através da cooperação com o Instituto de Planeamento Urbano de Macau 
dependente do Ministério de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural da China, 
Academia de Planeamento Urbano e Concepção da China e outras entidades de 
investigação adequadas, pretendesse desenvolver nos princípios do próximo ano as 
seguintes investigações temáticas (o Secretário para os Transportes e Obras Públicas 
irá promover a constituição de um grupo de trabalho de acompanhamento para prestar 
apoio). 

Vai tentar estabelecer num futuro próximo um plano de cooperação sistemática, 
aprofundando o estudo de sistema de elaboração de planeamento urbano e lançando 
alicerces para a futura elaboração do plano urbanístico geral. 

3.Intensificar o intercâmbio e a cooperação com os serviços competentes de 
planeamento da Província de Guangdong, das cidades de Shenzhen e de Zhuhai e de 
Hong Kong, participando nos trabalhos de estudo de planeamento da região em 
cooperação estreita entre Guangdong, Hong Kong e Macau. Propomos ao Governo da 
RAEM que proponha à Província de Guangdong, tendo por referência o modelo de 
mecanismo de cooperação entre Guangdong e Hong Kong, a criação de um grupo de 
trabalho especializado de planeamento e desenvolvimento urbano de Guangdong e 
Macau no âmbito do regime da conferência conjunta de cooperação de Guangdong e 
Macau, por forma a aumentar a troca de opiniões e informações entre os dois 
territórios sobre as questões de planeamento e desenvolvimento urbano e regional 
assim como realizar estudos conjuntos, em prol da formação da nova conjuntura de 
desenvolvimento regional que contribui para a promoção recíproca de Guangdong, 
Hong Kong e Macau. Através dos encontros regulares e comunicações não regulares 
do grupo de trabalho especializado, planeia e coordena os contactos dos serviços de 
planeamento dos dois territórios, tendo em vista reforçar o intercâmbio e cooperação 
entre os dois territórios na área de planeamento e estratégia de desenvolvimento 
urbano e regional, no planeamento de grandes empreendimentos e de construção. 

Mais, através do novo mecanismo de cooperação entre Hong Kong e Macau, 
podemos promover a troca de informações do planeamento e a cooperação na área de 
planeamento regional. E, no decurso da execução do estudo do planeamento do 
Grande Delta do Rio das Pérolas, estabelece-se a plataforma de coordenação e 
cooperação de planeamento urbano de Guangdong, Hong Kong e Macau. 

Intensificar a cooperação com os serviços competentes de planeamento de 
Guangdong e de Hong Kong, procedendo em conjunto ao estudo sobre o 
estabelecimento do sistema de planeamento urbano de Macau, tomando por referência 
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a filosofia do desenvolvimento de espaço urbano, técnicas de planeamento, diplomas 
legais e políticas, bem como as experiências do regime de gestão de Guangdong e de 
Hong Kong, melhorando e aperfeiçoando o sistema de planeamento urbano da 
RAEM. 

4. Sob a coordenação da DSSOPT, reforçar a cooperação com as instituições de 
ensino superior, organismos profissionais assim como com os peritos e académicos da 
RAEM e do exterior, desenvolvendo faseada e sistematicamente o estudo da série de 
“planeamento urbano, desenvolvimento e conservação”. Efectuar a análise, estudo e 
avaliação científica sobre qual a melhor forma de promover o desenvolvimento e 
conservação, concepção urbanística e conservação, conservação do património 
cultural e vitalização e reutilização, preservação das características da cidade e 
reordenamento dos bairros antigos, criação de padrões e mecanismo de conservação, 
mecanismo e regulamentação da participação da população, bem como garantia dos 
direitos de desenvolvimento dos privados afectados pela conservação e respectivo 
mecanismo de compensação, do qual são tiradas as opiniões e sugestões com base 
social que servirão de referência para o Governo. 

5. Aproveitar os “cérebros externos”, estabelecendo gradualmente uma base de 
peritos da área do planeamento urbano no seio do Governo. Entretanto, pode-se 
considerar a contratação de peritos para serem consultores de planeamento urbano em 
Macau. A partir desta base, efectuar progressivamente e a título experimental a 
avaliação por parte de um grupo de peritos sobre o projecto de planeamento urbano. 

6. Promover o aumento da cooperação entre a DSSOPT, Direcção dos Serviços 
de Cartografia e Cadastro (DSCC), e a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, 
aperfeiçoando o sistema de informação geográfica e o mapa electrónico existentes, 
prestando um melhor apoio técnico para a futura elaboração do planeamento urbano. 

 
 IV. Elevar a transparência de planeamento e promover a divulgação dos 
assuntos governativos 

Elevar a transparência na administração e promover a divulgação dos assuntos 
governativos são requisitos básicos da administração pública moderna, o que 
contribui para incentivar a participação da população, dá apoio à sociedade para 
supervisionar todos os segmentos do planeamento e gestão urbana, e regulamenta a 
utilização do poder discricionário, desempenhando um papel activo na promoção da 
racionalização do planeamento urbano. 
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O regime de divulgação é uma forma eficaz para elevar a transparência do 
planeamento. Podemos considerar a integração progressiva dos elementos em 
diversos segmentos do planeamento, tendo em vista implementar a divulgação total da 
elaboração e revisão, aprovação e execução dos planos. 

Para além da necessidade de elevar a transparência do planeamento e existir um 
procedimento justo no decurso da concepção do sistema de planeamento urbano, 
considerando a morosidade na implementação dos respectivos trabalhos e tendo em 
vista reforçar a transparência dos actuais trabalhos de planeamento urbano, em 
resposta às solicitações da sociedade, o grupo de trabalho propõe que, em primeiro 
lugar, sejam divulgados gradualmente os existentes elementos de planeamento e, ao 
mesmo tempo, elevar progressivamente a qualidade profissional e atitude de trabalho 
do pessoal de planeamento, bem como aumentar o conhecimento da população sobre 
os trabalhos de planeamento urbano. 

Por outro lado, deve ser seguida a directriz de “publicidade, transparência e 
conveniência”, fazer apresentações e prestar esclarecimentos junto da sociedade sobre 
os diferentes planos de zonamento, permitindo aos cidadãos conhecerem mais fácil e 
rapidamente a situação do planeamento por zonas, no sentido de ajudá-los a ter 
melhor percepção do futuro desenvolvimento das diversas zonas e minimizar o mau 
entendimento causado pela falta de informação. 

Plano de acção: 

1. Com os recursos da rede de informações de cadastro, aumentar as vias e 
velocidade de circulação de informações relativas a solos. A fim de elevar a 
transparência das informações sobre solos e planeamento urbano, estão disponíveis na 
respectiva página electrónica informações sobre concessão de terrenos e as plantas de 
alinhamento de arruamento aprovadas e emitidas. Além disso, será feito um estudo 
com vista a fornecer mais informações para consulta dos cidadãos. 

2. Pretende-se reorganizar progressivamente as informações em suporte de papel 
do plano de zonamento já elaborado e executado, a partir do primeiro trimestre de 
2009, a fim de as disponibilizar na página electrónica para consulta dos cidadãos. 
Entretanto, deve-se reexaminar o seu efeito temporal. 

3. Pretende-se ainda este ano traduzir para chinês as instruções internas de 
planeamento urbano utilizadas pela DSSOPT e divulgá-las para consulta dos diversos 
sectores sociais no primeiro trimestre de 2009. 
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4. Contratar consultores experientes através do Grupo de Trabalho para Estudo 
de Optimização de Circuitos para examinar em conjunto com a DSSOPT o circuito de 
trabalho de planeamento urbano, estudando melhor o método de elevação da 
transparência no planeamento. 

5. Criar condições, procurando um local adequado para a construção de um 
pavilhão permanente de exposição sobre planeamento urbano. 

 

 V. Incentivar a participação da população, estabelecendo uma plataforma 
para manifestação de opiniões 

Parece ser supérfluo falar sobre o significado da participação da população no 
planeamento urbano, o que importa é a forma de criar um mecanismo 
institucionalizado, diversificado e multi-direccional, em conjugação a realidade da 
sociedade de Macau. 

O conteúdo procedimental da participação da população, ou seja, as regras 
substantivas de operação que o público deve seguir quando participa no planeamento 
urbano abrange o âmbito de aplicação, sujeitos de participação e procedimentos 
básicos, o que constitui garantia da participação efectiva do público. Numa sociedade 
que se caracteriza pela pluralidade de interesses e de solicitações, um procedimento 
justo é precisamente o pilar importante para construir uma plataforma onde se pode 
exprimir eficazmente as solicitações dos interesses, visto que quando os interessados 
concordam em participar no planeamento urbano conforme os trâmites legais, com 
vista a assegurar as oportunidades de exprimir e defender as próprias solicitações, 
devem estar também sujeitos aos resultados acarretados pelo procedimento que esteja 
de acordo, por forma a reduzir a ocorrência de “insistência irracional sem 
consideração da insustentabilidade da posição”. 

O Governo da RAEM tem vindo, nos últimos anos, a atribuir importância cada 
vez maior à participação da população nos assuntos governativos, tendo obtido 
resultados bastante animadores. No entanto, no que respeita à área do planeamento 
urbano, devido à influência de vários factores, tais como a falta de suporte dum 
regime, limitações do pessoal, realidade social, forma simples de participação, existe 
ainda uma grande margem para melhorar o entusiasmo e resultado da participação da 
população no planeamento urbano. 
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Numa sociedade em que se regista um rápido desenvolvimento económico e a 
crescente diversificação dos interesses e solicitações, se se entender o público como 
um conjunto em termos gerais, sem definir com pertinência a forma e o mecanismo da 
sua participação, fazendo com que essa participação se torne uma mera formalidade 
que carece de resultado. 

Para além da garantia institucionalizada, a participação científica do público 
reside na necessidade de adopção de formas e mecanismos diferenciados face à 
diferença e ao ponto de preocupação dos interesses dos diferentes grupos do público 
bem como na promoção da participação dos diferentes grupos do público nos 
segmentos correspondentes do planeamento urbano. 50 

Da análise teórica, a participação de um indivíduo na acção colectiva ou nos 
assuntos públicos é motivada principalmente por duas razões principais: procura do 
interesse comum e sentimento de satisfação, bem como a identificação dos valores. 51 

A prática mostra que quanto mais baixo for o estrato social em que uma pessoa 
se encontra, menor será o entusiasmo da participação no planeamento urbano. Além 
disso, concentrar-se-á cada vez mais no planeamento em que tem maior interesse e 
participa mais nas matérias com menor dimensão. Para poder obter um resultado mais 
visível, podemos utilizar uma forma interactiva simples e fácil de entender em relação 
ao plano parcial do meio ambiente que as pessoas estejam mais familiarizadas. 52 

O grupo de trabalho propõe ao Governo que, para além da forma de recolha de 
opiniões que utiliza habitualmente, deve estudar a forma de como tornar a 
comunidade como sujeito de promoção. Assim sendo, fica o Governo a cargo de 
proporcionar recursos e oportunidades e, mediante a cooperação com as associações 
civis e especialistas locais, incentivar os moradores dos bairros a participar no 
planeamento do ambiente comunitário, através de formas interactivas diversificadas, 
simples e fáceis de perceber. E por meio do processo de comunicação 
institucionalizado, integrar as matérias sobre os espaços existentes, sociedade e vida, 
com vista a ajudar a chegar um consenso entre a Administração e os administrados, no 
sentido de definir a orientação de desenvolvimento da futura comunidade e resolver 
os problemas concretos existentes. 

                                                 
50 Wang Dengrong, “Sobre a participação da população no planeamento urbano”, Academia de Investigação da Concepção de 
Planeamento Urbano e Rural da Província de Guangdong. 
51 Sun Lu, Interesses, identificação e arranjos do regime – Sobre a participação comunitária dos moradores e factores de 
influência, Ciências Sociais de Yun Nan, 2006 (5), pag. 70. 
52 Wang Dengrong, Criação do sistema de participação da população no planeamento que tem como centro a comunidade, 
arquitecto de planeamento, 2006, 22(5), pag.69.  
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Plano de acção: 

1. Em conjugação com os trabalhos relativos à elaboração da lei e regulamentos 
complementares, estudar o conteúdo essencial e programático em que o público 
participa. 

2. Incumbir o grupo de ligação composto por representantes da DSSOPT, 
Direcção para os Assuntos de Tráfego, Instituto de Habitação e outros serviços 
competentes de estabelecer contacto directo com a comunidade, fazendo 
apresentações junto das associações e população sobre o planeamento relativo aos 
equipamentos públicos principais, meios de transportes e equipamentos respeitantes à 
saúde ambiental e sua implementação, e proceder à recolha de opiniões 

3. Tomando por referência o mecanismo de “community architect” do exterior, 
estudar a cooperação com associações e organismos profissionais, e sob a direcção de 
profissionais, prestar apoio à população na participação do planeamento e construção 
da comunidade, fazendo um esforço comum para optimizar o ambiente habitacional. 
Com isto, promover junto da comunidade o ensino sobre o planeamento, fazendo com 
que conheçam melhor, entenda e apoie o planeamento urbano. Este plano pode 
começar por ser implementado em zonas piloto, com vista a testar a sua 
praticabilidade. 

4. Reforçar a formação dos trabalhadores da administração pública da área do 
planeamento urbano no que concerne às técnicas de comunicação com o público, 
criando progressivamente um sistema que sirva de apoio para estes trabalhadores 
responsáveis pela divulgação e esclarecimento do planeamento junto da população, 
fazendo com que eles tenham melhor conhecimento sobre as considerações e 
restrições das respectivas decisões políticas e o funcionamento de outros serviços 
competentes, no sentido de estarem a par de informações de forma mais completa e a 
aumentar a sua confiança. Entretanto, de recorrer-se ao apoio de assistentes de 
relações públicas que conheçam bem o funcionamento dos media. 

5. Incentivar os trabalhadores de planeamento da administração pública a 
participar no processo de estabelecimento do sistema de planeamento urbano, para 
que conheçam melhor os seus atributos, aumentando a sua dedicação. 

6. Promover a sensibilização e divulgação de forma generalizada do 
planeamento urbano, através de diferentes formas e métodos, mediante a cooperação 
entre o Governo e as associações, organizações profissionais e estabelecimentos de 
ensino. 
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VI. Aumentar de forma ordenada a qualidade e quantidade do pessoal de 
planeamento. 

Na realidade, com a situação actual dos recursos humanos, é difícil à DSSOPT 
fazer face aos trabalhos de rotina ao mesmo tempo que precisa de suportar os 
trabalhos propostos pelo grupo de trabalho, tanto na qualidade como na quantidade do 
pessoal de planeamento. Por isso, o grupo de trabalho propõe ao Governo que tome 
medidas eficazes, apostando nos recursos e melhorando de forma ordenada a situação 
dos recursos humanos do Departamento de Planeamento Urbanístico. 

Por outro lado, o Governo deve considerar, mediante a cooperação com 
organismos profissionais, incentivar os trabalhadores de planeamento urbano locais a 
valorizar-se e participar nos trabalhos de planeamento comunitário, através de 
formação e intercâmbio com o exterior. 

Plano de acção: 

1. Sendo necessário ao Departamento de Planeamento Urbanístico da 
DSSOPT contratar de forma adequada mais trabalhadores, e atendendo às 
características múltiplas do planeamento urbano, deve prestar-se atenção às 
habilitações académicas e à diversificação moderada do background profissional das 
pessoas a contratar. 

2. Com o reforço da aplicação da tecnologia de planeamento urbano, dotar de 
mais características científicas o planeamento e aumentar a produtividade do 
respectivo pessoal. De salientar, é de intensificar a cooperação entre a DSCC e a 
DSSOPT, no sentido de suprir as insuficiências da primeira com a maior capacidade 
técnica da segunda. 

3. Incumbir à Academia de Planeamento Urbano e Concepção da China 
realizar, a título experimental, cursos de formação de curta duração no primeiro 
semestre do próximo ano, com 10 a 12 formandos cada turma. Isto tem por objectivo 
aprofundar os conhecimentos e experiência dos funcionários públicos que se dedicam 
a planeamento urbano, reordenamento dos bairros antigos, preservação do património 
cultural, gestão de tráfego e actividades municipais, promovendo o planeamento 
urbano e o desenvolvimento urbano sustentável, em apoio às acções governativas da 
RAEM no que respeita ao estabelecimento do sistema de planeamento urbano 
moderno. Se a experiência mostrar um resultado positivo, o programa de formação 
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poderá ser rotineiro e será gradualmente extensiva aos trabalhadores de planeamento 
urbano de Macau que não sejam funcionários públicos. 

4. Suportar e incentivar, através de formas adequadas, o reforço do 
intercâmbio e cooperação dos organismos profissionais de planeamento urbano da 
RAEM com as entidades congéneres do interior da China, de Hong Kong e de cidades 
de outras regiões. 

5. Em colaboração com os organismos profissionais, desenvolver 
gradualmente um estudo preliminar sobre o regime de qualificação profissional de 
arquitecto de planeamento urbano. 
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Conclusão 

Em resumo, consideramos que o Governo da RAEM deve, em conformidade 
com os princípios de “respeito pelo passado, assente na realidade actual e a pensar no 
futuro” e de acordo com as directrizes que preconizam a “beneficiação do sistema e 
promoção do primado da lei, preocupação com a vida da população e reconhecimento 
da importância das camadas sociais mais carenciadas, transparência e integridade, 
desenvolvimento sustentável conducente à harmonia”, incentivar a participação 
conjunta dos diversos sectores no desenvolvimento, de forma activa e ordenada, de 
trabalhos relativos ao estabelecimento de um sistema de planeamento urbano moderno 
e científico. 

A beneficiação do sistema e a promoção do primado da lei pressupõe o 
aperfeiçoamento do sistema de enquadramento legal e regulamentar de planeamento 
urbano e o sistema administrativo e de funcionamento, e também o aproveitamento da 
concepção do regime para promoção de planeamento e administração de acordo com 
a lei, assim como a salvaguarda do interesse público 

A preocupação com a vida da população e o reconhecimento da importância das 
camadas sociais mais carenciadas implica uma maior aposta nas necessidades do 
público durante o processo de planeamento, a observância do princípio da 
universalidade de interesses e a garantia preferencial da procura de solos para 
habitação, equipamentos e espaços públicos. 

A transparência e integridade significam o aumento da transparência do 
planeamento e a promoção da divulgação dos assuntos governativos, permitindo à 
sociedade conhecer e superintender as tarefas relativas ao planeamento urbano. 

 O desenvolvimento sustentável conducente à harmonia impõe a promoção de 
desenvolvimento concertado da economia, sociedade e ambiente natural e humano, e 
a criação de um mecanismo de manifestação de solicitações de interesse com “regras 
do jogo” claramente definidas, que coordene equilibradamente os interesses das 
diversas partes, contribuindo para a estabilidade e harmonia da sociedade. 

Face aos interesses diversificados que o planeamento urbano envolve, é 
indispensável que o Governo e os sectores sociais, tendo como objecto o interesse 
geral e de longo alcance da RAEM, e tomando em consideração os interesses 
individuais e a participação comum, com comunicação activa, diálogo racional e 
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respeito pelo passado, encontre um entendimento e compromisso, assunção conjunta e 
procura de um consenso que seja benéfico para todas as partes.
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Anexo I 
 

Leis e regulamentos vigentes relacionados com o planeamento urbano de Macau 

 

Figura 9  Leis e regulamentos principais que se relacionam com o planeamento 
urbano de Macau 

N.º. Nome Categoria 
Entidade 

executora 
Obs 

1 
Lei Básica da Região Administrativa 

Especial de Macau 
   

2 Lei n.° 6/80/M que aprova a Lei de Terras Terras DSSOPT  

3 

Lei n.º 5/81/M - Dá nova redacção ao 

artigo 198.º da Lei n.º 6/80/M, de 5 de 

Julho (Lei de Terras). 

Terras DSSOPT  

4 
Lei n.º 2/82/M - Altera os artigos 197.º e 

198.º da Lei de Terras. 
Terras DSSOPT  

5 

Lei n.º 8/83/M - Dá nova redacção aos 

artigos 41.º, 51.º, 52.º, 118.º, 124.º, 133.º a 

135.º, 143.º, 151.º, 153.º, a 158.º, 160.º, 

162.º, 195.º e 198.º da Lei n.º 6/80 /M, de 5 

de Julho. (Lei de Terras). 

Terras DSSOPT  

6 

Decreto-Lei n.º 78/84/M - Dá nova 

redacção a vários artigos da Lei n.º 

6/80/M, de 5 de Julho (Lei de Terras). —

Revoga o n.º 2 do artigo 155.º e o n.º 3 do 

artigo 158.º da Lei n.º 6/80/M, na redacção 

dada pela Lei n.º 8/83/M. 

Terras DSSOPT  

7 

Lei n.º 8/91/M - Dá nova redacção a 

diversos artigos da Lei de Terras, aprovada 

pela Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho. 

Terras DSSOPT  

8 

Lei n.º 13/91/M - Dá nova redacção aos 

artigos 39.º, 41.º, 56.º e 119.º da Lei n.º 

6/80/M, de 5 de Julho, (Lei de Terras). —

Revoga a alínea d) do artigo 40.º da Lei n.º 

6/80/M. 

Terras DSSOPT  
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9 

Lei n.º 2/94/M - Altera vários artigos da 

Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho (Lei de 

Terras). 

Terras DSSOPT  

10 

Decreto-Lei n.º 51/83/M - Estabelece 

disposições relativas ao domínio do direito 

resultante da concessão, por arrendamento, 

de terrenos urbanos e de interesse urbano; 

Decreto-Lei n.º 31/85/M - Introduz 

adaptações ao regime jurídico da 

propriedade horizontal. 

 

Terras DSSOPT  

11 

Decreto-Lei n.º 26/96/M - Altera o artigo 

1.º do Decreto-Lei n.º 51/83/M, de 26 de 

Dezembro (Concessões por arrendamento 

e subarrendamento). 

Terras DSSOPT  

12 

Lei n.º 1/1999 - Aprova a Lei de 

Reunificação.  Não são adoptadas como 

lei da Região Administrativa Especial de 

Macau os artigos da Lei n.º 6/80/M, que 

aprova a Lei de Terras, relativos à venda 

de terrenos e ao direito à obtenção de 

licença especial para ocupação ou 

utilização por pessoas colectivas 

portuguesas de direito público com 

capacidade de gozo do direito de 

propriedade sobre imóveis; 

Terras DSSOPT   

13 

Decreto-Lei n.º 6/93/M, de 25 de Fevereiro 

- Estabelece medidas conducentes à 

contenção e erradicação das edificações 

informais, ou barracas. 

Terras IHM   

14 
Regulamento de Desenvolvimento do 

Parque Industrial da Concórdia 
Terras DSSOPT   

15 

Breve apresentação das generalidades do 

plano urbanístico e planos de zonamento 

de Macau 

Planeamento DSSOPT Circular interno

16 

Orientações administrativas internas n.° 

3/91 – Zona da Fortaleza do Monte com 

limites da cota altimétrica 

Planeamento DSSOPT   
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17 

Despacho do Chefe do Executivo n.º 

83/2008 - Fixa as cotas altimétricas 

máximas permitidas para a construção de 

edifícios nas zonas de imediações do Farol 

da Guia. 

Planeamento DSSOPT  

18 
Portaria n. º 218/90/M - O Plano de 

Reordenamento do Porto Interior 
Plano – por zona CP   

19 

Portaria n.º 171/95/M - Altera o Plano de 

Reordenamento do Porto Interior, 

aprovado pela Portaria n.º 218/90/M, de 30 

de Outubro. 

Plano – por zona CP   

20 

Ordem Executiva n.º 5/2002 - Dá nova 

redacção aos artigos 1.º, 2.º e 3.º do Plano 

de Reordenamento do Porto Interior, 

aprovado pela Portaria n.º 218/90/M, de 30 

de Outubro na redacção dada pela Portaria 

n.º 171/95/M, de 12 de Junho 

Plano – por zona CP  

21 

Decreto-Lei n.º 33/81/M - Constitui uma 

reserva total com a área de 177 400,00 

metros quadrados, na ilha de Coloane 

Plano - reserva IACM  

22 

Decreto-Lei n.º 30/84/M - Amplia a 

reserva total criada pelo Decreto-Lei n.º 

33/81/M 

Plano - reserva IACM  

23 

Decreto-Lei n.º 3/99/M - A área da reserva 

constituída através dos Decretos-Leis n. º s 

33/81/M e 30/84/M, é reduzida para 196 

225 m2. 

Plano - reserva IACM  

24 

Portaria n.º 219/93/M - Regulamenta o 

cálculo do montante, processamento e 

liquidação da contribuição especial devida 

pela renovação das concessões, prevista no 

n.º 4 do artigo 55.º da Lei de Terras. 

Prémio DSSOPT   

25 

Regulamento Administrativo n.º 16/2004 -

Método de determinação do montante do 

prémio de concessão. 

Prémio DSSOPT  
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26 

Despacho do Chefe do Executivo n.º 

267/2007 - Substitui as tabelas 1, 3, 5, 6 e 

8 anexas e as listagens que constituem os 

anexos I, II e III do Regulamento 

Administrativo n.º 16/2004. 

Prémio DSSOPT Circular interno

27 

Diploma legislativo n.º 1600 - Aprova o 

Regulamento Geral da Construção Urbana 

para a Província de Macau 

Construção DSSOPT 
Apenas com 

versão portuguesa

28 

Decreto-Lei n.º 42/80/M - Dá nova 

redacção ao artigo 88.º do Regulamento 

Geral da Construção Urbana, aprovado 

pelo Diploma Legislativo n.º 1600, de 31 

de Julho de 1963. 

Ressalvadas as disposições especiais 

previstas em planos de urbanização, a 

altura dos edifícios é definida em relação à 

área de sombra projectada sobre a via 

pública. 

Construção DSSOPT  

29 

Decreto-Lei n.º 4/80/M - Dá nova redacção 

à alínea e) do artigo 73.º e ao artigo 101.º 

do Regulamento Geral da Construção 

Urbana, aprovado pelo Diploma 

Legislativo n.º 1600, de 31 de Julho de 

1963. 

Construção DSSOPT   

30 

Decreto-Lei n.º 79/85/M - Regulamento 

Geral da Construção Urbana - Estabelece 

normas de natureza administrativa que 

regem o processo de apreciação e 

aprovação de projectos, licenciamento e 

fiscalização de obras de construção civil a 

efectuar em Macau. 

Construção DSSOPT  

31 
Manual de procedimento administrativo do 

Regulamento Geral da Construção Urbana
Construção DSSOPT 

Apenas com 

versão portuguesa

32 
Versão portuguesa e versão chinesa parcial 

das orientações internas da DSSOPT 
Construção DSSOPT 

Algumas 

disposições 
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33 
Regulamento Geral da Construção 

Urbana – Diploma legislativo n.º 1600 
Construção DSSOPT Circular interno

34 
Lei n.º 6/99/M - Estabelece a disciplina da 

utilização de prédios urbanos. 
Construção    

35 

Portaria n.º 3/80/M - Determina que os 

novos edifícios a construir na Avenida 

Almeida Ribeiro, no troço compreendido 

entre o Largo do Leal Senado e a Rua 

Visconde Paço de Arcos, deverão possuir 

arcadas  

Construção DSSOPT  

36 
Lei n.º 9/83/M - Estabelece normas de 

supressão de barreiras arquitectónicas. 
Construção DSSOPT  

37 

Decreto-Lei n.º 24/95/M - Aprova o 

Regulamento de Segurança contra 

Incêndios. 

Construção CB   

38 

Decreto-Lei n.º 46/96/M - Aprova o 

Regulamento de Águas e de Drenagem de 

Águas Residuais de Macau. 

Construção DSSOPT   

39 
Decreto-Lei n.º 47/96/M - Aprova o 

Regulamento de Fundações. 
Construção DSSOPT  

40 

Decreto-Lei n.º 56/96/M - Aprova o 

Regulamento de Segurança e Acções em 

Estruturas de Edifícios e Pontes. 

Construção DSSOPT  

41 

Decreto-Lei n.º 60/96/M - Aprova o 

Regulamento de Estruturas de Betão 

Armado e Pré-esforçado.. 

Construção DSSOPT  

42 
Decreto-Lei n.º 63/96/M - Aprova a Norma 

de Cimentos 
Construção DSSOPT  

43 
Decreto-Lei n.º 64/96/M - Aprova a Norma 

de Aços para Armaduras Ordinárias 
Construção DSSOPT  

44 

Decreto-Lei n.º 32/97/M - Aprova o 

Regulamento de Estruturas de Suporte e 

Obras de Terras 

Construção DSSOPT  

45 
Decreto-Lei n.º 42/97/M - Aprova a norma 

de betões 
Construção DSSOPT  
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46 

Regulamento Administrativo n.º 29/2001 -

Aprova o Regulamento de Estruturas de 

Aço para Edifícios 

Construção DSSOPT  

47 

Decreto-Lei n.º 54/94/M - Regula a 

prevenção e controlo de algumas 

manifestações do ruído ambiental 

Construção – 

Protecção ambiental

CPSP, SA e 

entidades 

relacionadas 

  

48 

Portaria n.º 241/94/M - Aprova a Norma 

sobre Acústica prevista no artigo 16.º do 

decreto-lei que regula a prevenção e 

controlo de algumas manifestações de 

ruído ambiental 

Construção – 

Protecção ambiental
CA   

49 

Decreto-Lei n.º 90/88/M - Estabelece as

condições gerais a que ficam sujeitos os 

equipamentos sociais a licenciar pelo 

Instituto de Acção Social. 

Construção IAS   

50 

Decreto-Lei n.º 30/79/M - Aprova o 

Regulamento para o Serviço de 

Receptáculos Postais Domiciliários. 

Construção DSC   

51 

Decreto-Lei n.º 19/89/M - Aprova o 

Regulamento de Segurança das Instalações 

de Produtos Combustiveis. 

Construção – 

Segurança dos 

combustíveis 

Comissão de 

Segurança dos 

Combustíveis 

  

52 

Decreto-Lei n.º 5/92/M - Dá nova redacção 

à alínea f) do artigo 17.º do Regulamento 

de Segurança das Instalações de Produtos 

Combustíveis, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 19/89/M 

Construção – 

Segurança dos 

combustíveis 

Comissão de 

Segurança dos 

Combustíveis 

 

53 

Decreto-Lei n.º 18/99/M - Altera o artigo 

1. º do Regulamento de Segurança das 

Instalações de Produtos Combustíveis, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 19/89/M 

Construção – 

Segurança dos 

combustíveis 

Comissão de 

Segurança dos 

Combustíveis 

 

54 

Decreto-Lei n.º 41/80/M - Determina que 

os edifícios a construir no território de 

Macau devem dispor de áreas reservadas a 

estacionamento de veículos automóveis. 

Construção – 

Parque de 

estacionamento 

DSSOPT 
Apenas com 

versão chinesa 
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55 

Decreto-Lei n.º 61/87/M - Dá nova 

redacção aos artigos 1.º e 2.º do 

Decreto-Lei n.º 41/80/M, de 15 de 

Novembro, (Áreas reservadas a 

estacionamento de veículos automóveis 

nos edifícios). 

Construção – 

Parque de 

estacionamento 
DSSOPT 

Apenas com 

versão chinesa 

56 

Decreto-Lei n.º 1/89/M - Altera as 

disposições relativas a parques de 

estacionamento em estabelecimentos de 

hotelaria. — Revogações. 

Construção – 

Parque de 

estacionamento 
DSSOPT 

Apenas com 

versão chinesa 

57 

Decreto-Lei n.º 42/89/M - Cria a 

obrigatoriedade de áreas destinadas 

exclusivamente a estacionamento de 

veículos automóveis em edificios a 

construir e bem assim uma contribuição 

especial a pagar pelos construtores de 

edifícios em que tenha sido dispensada 

essa reserva de áreas de estacionamento. 

Construção – 

Parque de 

estacionamento 
DSSOPT 

Obrigatoriedade 

de área de 

estacionamento, 
Proporção e 

requisitos das 

áreas de 

estacionamento e 

assuntos fiscais 

58 

Decreto-Lei n.º 54/89/M - Dá nova 

redacção aos artigos 3.º e 6.º do 

Decreto-Lei n.º 42/89/M, de 26 de Junho, 

(Estacionamento de veículos automóveis 

em edifícios). 

Construção – 

Parque de 

estacionamento 
DSSOPT  

59 

Decreto-Lei n.º 62/92/M - Dá nova 

redacção ao artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 

42/89/M, de 26 de Junho, (Reserva de 

áreas de estacionamento automóvel em 

edifícios a construir e contribuição a pagar 

pelos construtores em que tal tenha sido 

dispensada). 

Construção – 

Parque de 

estacionamento 
DSSOPT  

60 
Decreto-Lei n.º 16/96/M - Aprova o novo 

regime de actividade hoteleira e similar 
Construção - Hotel DST  

61 

Portaria n.º 83/96/M - Aprova o 

regulamento do novo regime da actividade 

hoteleira e similar. 

Construção - Hotel DST  

62 
Decreto-Lei n.º 52/94/M - Cria o regime 

legal das servidões aeronáuticas. 
Servidão AAC   
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63 

Portaria n.º 233/95/M - Define a área 

confinante com o Aeroporto Internacional 

de Macau que fica sujeita a servidão 

aeronáutica. 

Servidão AAC  

64 

Portaria n.º 226/92/M - Altera as Portarias 

n. º s. 114/86/M e 49/87/M de 9 de Agosto 

e 27 de Maio, respectivamente, que 

definam os condicionalismos impostos 

pelas «servidões cartográficas». 

Servidão 
DSSOPT 

DCC 
  

65 

Decreto-Lei n.º 56/84/M - Cria a Comissão 

de Defesa do Património Arquitectónico, 

Paisagístico e Cultural 

Património cultural ICM   

66 

Decreto-Lei n.º 83/92/M - Altera a relação 

dos monumentos, conjuntos e sítios 

classificados, anexa ao Decreto-Lei n.º 

56/84/M, de 30 de Junho, e à Portaria n.º 

90/89/M, de 31 de Maio. 

Património cultural ICM   

67 

Despacho do Chefe do Executivo n.º 

202/2006 - Respeitante à definição gráfica 

e respectivas zonas de protecção dos 

monumentos, edifícios de interesse 

arquitectónico, conjuntos e sítios 

classificados do «Centro Histórico de 

Macau». (Complementa o anexo V ao 

Decreto-Lei n.º 83/92/M, de 31 de 

Dezembro). 

Património cultural ICM   

68 

Lei n.º 6/86/M - Estabelece um novo 

regime do domínio público hídrico do 

território de Macau. 

Domínio público 

hídrico 
CP 

Não foi adoptado pela 

legislação da RAEM; 

todavia, enquanto não 

for elaborada nova 

legislação, as questões 

nele reguladas são 

tratadas de acordo com 

os princípios contidos 

na Lei Básica da 

RAEM, tendo por 

referência as práticas 

anteriores.  
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69 
Portaria n.º 122/89/M - Define as margens 

dos portos no território de Macau. 

Domínio público 

hídrico 
CP   

70 

Portaria n.º 112/95/M - Define as novas 

margens do Porto Exterior e do Porto de 

Ká-Hó. — Revoga os artigos 3.º e 4.º da 

Portaria n.º 122/89/M, de 31 de Julho. 

Domínio público 

hídrico 
CP   

71 

Regulamento Administrativo n.º 26/2002 -

Aprova o Regulamento de Segurança 

relativo à Instalação de Aparelhos a Gás 

com Potências Elevadas. 

Segurança dos 

combustíveis 
DSSOPT  

72 

Regulamento Administrativo n.º 27/2002 -

Aprova o Regulamento Técnico dos Postos 

de Redução de Pressão a Instalar nos 

Gasodutos de Transporte e nas Redes de 

Distribuição de Gases Combustíveis. 

Segurança dos 

combustíveis 

 

 

DSSOPT 
 

73 

Regulamento Administrativo n.º 28/2002 -

Aprova o Regulamento de Segurança das 

Instalações de Armazenagem de Gases de 

Petróleo Liquefeitos (GPL) com 

Capacidade não Superior a 200 m3 por 

Recipiente. 

Segurança dos 

combustíveis 
DSSOPT   

74 

Regulamento Administrativo n.º 29/2002 -

Aprova o Regulamento de Segurança dos 

Parques de Garrafas de Gases de Petróleo 

Liquefeitos (GPL). 

Segurança dos 

combustíveis 
DSSOPT  

75 

Regulamento Administrativo n.º 30/2002 -

Aprova o Regulamento Técnico das 

Instalações de Abastecimento de Gás 

Canalizado em Edifício. 

Segurança dos 

combustíveis 
DSSOPT  

76 

Regulamento Administrativo n.º 31/2002 -

Aprova o Regulamento Técnico das Redes 

de Distribuição de Gases Combustíveis. 

Segurança dos 

combustíveis 
DSSOPT  

77 

Regulamento Administrativo n.º 35/2002 -

Aprova o Regulamento de Construção e 

Exploração de Postos de Abastecimento de 

Combustíveis 

Segurança dos 

combustíveis 
DSSOPT  
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78 

Regulamento Administrativo n.º 36/2002 -

Aprova o Regulamento Técnico dos 

Gasodutos de Transporte de Gases 

Combustíveis. 

Segurança dos 

combustíveis 
DSSOPT  

79 

Regulamento Administrativo n.º 26/2004 -

Aprova o Regulamento de Segurança de 

Subestações e Postos de Transformação e 

Seccionamento 

Segurança 

energética 
DSSOPT  

80 

Decreto-Lei n.º 110/99/M - Aprova o 

Código de Processo Administrativo 

Contencioso. 

Procedimento 

administrativo 

Todos os serviços 

públicos 
  

81 Lei n.º 2/91/M – Lei de bases do ambiente Protecção ambiental CA  

82 

Decreto-Lei n.º 95/85/M - Estabelece os 

princípios gerais relativos à intervenção da 

Administração no sector industrial. 

Indústria DSE  

83 

Decreto-Lei n.º 11/99/M - Reformula o 

regime jurídico do licenciamento 

industrial. 

Indústria DSE  

84 

Lei n.º 12/92/M - Estabelece normas 

quanto ao regime das expropriações por 

utilidade pública 

Regime das 

expropriações 
  

85 

Decreto-Lei n.º 43/97/M - Desenvolve o 

regime jurídico das expropriações por 

utilidade pública 

Regime das 

expropriações 
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Anexo II – Gráfico 1 - Uso do Solo da RAEM 
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Anexo II – Gráfico 2 – Centro Histórico de Macau e a Distribuição da sua 
Zona Tampão 
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Anexo II – Gráfico 3 Planta da Distribuição da Altura Máxima Permitida 
nas Imediações do Farol da Guia 

 

 




