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1.背景 Contexto

位置 Localização

規劃範圍位於澳門半島西北

區的逸園跑狗場及蓮峰體育

中心地段，東南面為望廈山，

被青洲大馬路、提督馬路及

白朗古將軍大馬路圍繞，是

區內相對較大且完整的土地

及大型戶外開放空間。

O âmbito do planeamento abrange
o terreno onde se encontra o
Canídromo Yat Yuen e o Centro
Desportivo Lin Fong. O lado
sudeste é a Colina de Mong Há. O
terreno encontra-se rodeado pela
Avenida do Conselheiro Borja, a
Avenida do Almirante Lacerda e a
Avenida do General Castelo Branco,
sendo o espaço exterior maior
existente na zona.

規劃範圍 Âmbito do planeamento

佔地面積40,425m2。

Abrange uma área de 40 425 m2.



人口特徵
Características demográficas

居住人口相對較多，人口密度偏高，約9萬人/平方公里。
A taxa da população residente e a densidade populacional são relativamente 
altas, sendo de cerca de 90 000 pessoas/km2.

土地用途
Finalidade dos terrenos

規劃範圍周邊主要為居住用地。
A finalidade dos terrenos envolventes é sobretudo habitacional.

２. 現況分析 Análise da situação actual
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公共設施 Instalações públicas

主要包括教育、體育、社會服務、衛生、政府設施等。
São principalmente instalações de índole educacionais, desportivas, de serviços sociais, 
de cuidados de saúde e instalações governamentais.

教育設施 Instalações educacionais

• 規劃範圍周邊現時約有15間學校。
Há actualmente cerca de 15 escolas.

• 但部分學校的活動空間不足，學生需要到蓮峰體育中心上

體育課。
Algumas escolas não têm espaços suficientes para a prática de actividades, 

necessitando os alunos de ir ao Centro Desportivo Lin Fong para participarem nas 

aulas de educação física.

２. 現況分析 Análise da situação actual



體育設施 Instalações desportivas

• 蓮峰體育中心設有一個標準足

球場、400米田徑跑道、兩個游

泳池、活動室及健身室等。
O Centro Desportivo Lin Fong dispõe de um
campo de futebol de padrão internacional,
uma pista de atletismo de 400m, duas
piscinas, uma sala polivalente, uma sala de
musculação, entre outros.
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• 為區內僅有的大型體育設施及戶外開放空間，是澳門學界、

足球聯賽、運動員訓練的主要場地。
Trata-se da única instalação desportiva de grande dimensão com um espaço exterior,
destinando-se sobretudo a competições escolares, torneios de futebol e treinamento
físico.

２. 現況分析 Análise da situação actual



社會設施 Instalações de serviços sociais

• 規劃範圍周邊現時約有20多間社會服務設施，如托兒所、

長者日間中心、社區中心等。
Há actualmente cerca de 20 instalações de serviços sociais, tais como creches,
centros de dia para idosos, centros comunitários, entre outros.

• 部分設施環境空間不足、設施較舊等，需要優化。
Algumas instalações são velhas, há carência de espaços, necessitando-se por isso de
proceder ao seu melhoramento.
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２. 現況分析 Análise da situação actual

政府設施 Instalações governamentais

• 規劃範圍周邊政府辦公設施只有房屋局及民政總署服務站。
As instalações governamentais mais próximas são apenas o Instituto de Habitação e o
Posto de Atendimento e Informação do IACM.

• 政府設施較少。
Poucas instalações governamentais.



交通 Trânsito

• 規劃範圍周邊現有公共停車場共4個，提供約4000個停車位。
Existe um total de quatro auto-silos públicos que disponibilizam cerca de 

4 000 lugares de estacionamento.

• 主要道路密集，高峰時段交通量較大。
Artérias densas e grande intensidade do trânsito nas horas de ponta.
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２. 現況分析 Análise da situação actual

景觀 Paisagem

主要自然資源及景觀為望廈山，現時在跑狗場內可飽覽望廈

山山體景觀。

O principal recurso natural e a única

paisagem é a Colina de Mong Há. No

Canídromo Yat Yuen pode-se apreciar a

paisagem da Colina de Mong Há.



3.未來發展評估及需求
Avaliação do desenvolvimento futuro e das necessidades existentes

人口規模 Dimensão populacional

預計未來規劃範圍周邊人口將增加約1.3萬人。
Prevê-se que a população da zona abrangida pelo planeamento terá um aumento de 13 mil pessoas.

部門主要需求 Necessidades de instalações públicas

• 撥地建校。
Afectar terrenos para construção de escolas.

• 保留現有蓮峰體育中心，新增一個游泳池、多功能體育館、田徑

足球練習場。
Manter o actual Centro Desportivo Lin Fong, adicionando uma piscina, um pavilhão polidesportivo 

e um campo de treino para atletismo e futebol.

• 全澳性和地區性社服設施，如托兒所、長者綜合服務中心等。
Instalações de serviços sociais, tais como creches e centros de serviços completos para idosos.

• 增加政府辦公設施。
Construir instalações governamentais.
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社會主要意見

Principais opiniões da sociedade

學校
Escolas

社團
Associações

區內市民
Cidadãos

媒體評論
Comentários da 

comunicação social

教育設施
Instalações educacionais

體育設施
Instalações desportivas

社會設施
Instalações de serviços 

sociais

停車場
Parques de 

estacionamento

綠化/休憩設施
Arborização / instalações 

de lazer

3.未來發展評估及需求
Avaliação do desenvolvimento futuro e das necessidades existentes



規劃原則 Princípios de planeamento

• 以社文康體為主，不作商業或住宅用途。
Devem-se abranger principalmente espaços para fins sociais e culturais, desportivos e 
recreativos e não espaços para residências e comércio.

• 合理善用土地資源為原則，提升該區居民的綜合生活質素。
Ter em conta o princípio de aproveitamento racional dos recursos de solos, a fim de 
melhorar a qualidade de vida da população desta zona.

• 狗場原址不足以應付社會及部門對公共設施的所有需求，會
以先後緩急和適度平衡作為制定本方案的基礎。
Uma vez que o terreno onde actualmente se encontra o Canídromo Yat Yuen não é 
suficiente para satisfazer todas as necessidades em termos de instalações públicas, este 
projecto é elaborado de acordo com o grau de prioridade e o grau de proporcionalidade.
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4.規劃方案 Projecto de planeamento



規劃建議 Proposta de planeamento

• 預留適量土地興建學校。
Reservar terrenos suficientes para construção de escolas.

• 體育設施面積不小於現時規模，並適量增加體育設施空間。
A dimensão das instalações desportivas não pode ser inferior à dimensão actual, 
devendo-se aumentar de forma adequada os espaços das instalações desportivas.

• 優先考慮毋須獨立佔地的地區性社會設施。
Dar prioridade à construção de instalações de serviços públicos que não necessitem de 
ocupar individualmente um terreno.

• 加入政府辦公設施。
Construir instalações governamentais.
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4.規劃方案 Projecto de planeamento
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平衡體育、教育、社會及政府設施

的需求，推薦多方面兼顧且新增交

通量亦相對較優的平衡方案。
Depois de se equilibrarem as necessidades em
termos de instalações educacionais, desportivas,
de serviços sociais e governamentais, propõe-
se que se adopte um projecto equilibrado que
tenha em consideração vários aspectos e que
possa também reduzir a pressão do tráfego.

教育設施用地
Zona destinada a instalações 
educacionais

體育設施用地
Zona destinada a instalações 
desportivas.

社會及政府設施用地
Zona destinada a instalações de 
serviços sociais e governamentais

行人區

Zona para peões

4.規劃方案 Projecto de planeamento
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教育設施用地
Instalações 

educacionais

19.8%

體育設施用地
Instalações 
desportivas

65.5%

行人區用地

Zona para peões

5%

社會及政府設
施用地

Instalações de

serviços sociais e 

governamentais

9.7%

用地面積百分比 Percentagem da área de terreno

4.規劃方案 Projecto de planeamento
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教育設施
Instalações educacionais 

教育設施用地面積：約8,000m2

Área das instalações educacionais: cerca 
de 8 000m2

樓宇最大許可高度：50米

Altura máxima permitida do edifício: 50m

最大許可覆蓋率：70-80%
Índice de ocupação do solo máximo 
permitido: 70% - 80%

4.規劃方案 Projecto de planeamento
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體育設施
Instalações desportivas

用地面積：約26,500m2

Área: cerca de 26 500 m2

樓宇最大許可高度：35米
Altura máxima permitida do edifício: 
35m

最大許可覆蓋率：40%
Índice de ocupação do solo máximo 
permitido: 40%

建議維持和優化現有田徑足球

場，旁邊新建一座綜合體育館。
Propõe-se a manutenção e 
optimização da pista de atletismo e do 
campo de futebol, e a construção ao 
seu lado de um complexo desportivo.

4.規劃方案 Projecto de planeamento
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社會及政府設施
Instalações de serviços sociais e 
governamentais

用地面積：約3,900m2

Área: 3 900 m2

樓宇最大許可高度：50 米
Altura máxima permitida do edifício: 50m

因應未來區內人口增加，預留用地

增設不同設施，提供較全面的綜合

服務。
Face ao aumento futuro da população da 
zona, reservar um terreno para a 
construção de diferentes instalações, a fim 
de prestar serviços mais abrangentes

4.規劃方案 Projecto de planeamento
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行人區

Zona para peões 

行人區用地面積：約2,000m2

Área da zona para peões : cerca de 

2 000m2

照顧學生的出行需要，提升步

行便利程度。
Satisfaz as necessidades de mobilidade 

dos estudantes, facilitando a deslocação 

pedonal dos mesmos.

4.規劃方案 Projecto de planeamento



預留地下空間Manter o subterrâneo

預留地下空間
Manter o 

subterrâneo
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防災
Prevenção de desastres

• 保留地下空間日後使用的彈
性，可作防災設施用途(例
如：蓄洪池)。
Manter o subterrâneo para no futuro 
ser usado de forma flexível, podendo 
servir de instalações de prevenção 
contra desastres (como reservatório, 
por exemplo).

4. 規劃方案
Projecto de planeamento
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交通安排 Organização do trânsito

• 建議白朗古將軍大馬路南行擴闊至三線行車，增加白朗古將軍大馬路的

通行能力。
Propõe-se que a Avenida do General Castelo Branco passe a ter três faixas de rodagem 
no sentido sul.

• 考慮到周邊道路的交通承載能力和現時的使用狀況，建議配備基本要求

數量的泊車位，預計可提供不少於400個公共停車位。

4.規劃方案 Projecto de planeamento

Tendo em conta a actual
capacidade rodoviária e a
situação de utilização das vias
envolventes, propõe-se que se
disponibilizem lugares de
estacionamento público que
satisfaçam as quantidades
mínimas, não podendo ser
inferior a 400.
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行人動線概念圖 Percurso do sistema pedonal proposto

• 建議步行系統向東延伸至提督

馬路，向西至筷子基北灣方向，

鼓勵巿民步行方式出行。

Propõe-se a extensão para leste do 
sistema pedonal, no sentido da 
Avenida do Almirante Lacerda, e para 
oeste, no sentido da Bacia Norte do 
Patane, a fim de incentivar a 
deslocação pedonal por parte dos 
cidadãos.

圖例 Legenda

建議步行系統概念走線
Percurso do sistema 
pedonal proposto

現有行人天橋
Passagem superior actual

4.規劃方案 Projecto de planeamento
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景觀 Paisagem

• 建議規劃範圍整體佈局為東低西高，以維持望廈山與跑狗場原址相互對

望的廣闊視野。
Propõe-se que na concepção do planeamento a parte leste seja baixa e a parte oeste 
alta, no sentido de manter uma visão ampla da Colina de Mong Há e do terreno 
onde actualmente se encontra o Canídromo Yat Yuen.

• 建議於平台和天台等作適當綠化，塑造多樣性的綠化及開放空間。
Propõe-se que se arborizem adequadamente os terraços e as coberturas de forma 
de criar espaços verdes a céu aberto.

天台綠化示意圖
Planta em perspectiva da arborização das coberturas

望廈山望廈山望廈山望廈山
Colina de Mong Há 提督馬路提督馬路提督馬路提督馬路

S

N

WE

4.規劃方案 Projecto de planeamento
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建築形態 Forma arquitectónica

• 結合風向考量建議建築物避免採用過長東西向的連續立
面。
Propõe-se que aquando da concepção se considere a direcção do vento e que a 
fachada contínua do edifício no sentido leste-oeste não seja muito longa.

• 建議在白朗古將軍大馬路和提督馬路作適度退縮及採用階

梯式的建築，優化空氣流通。
Propõe-se que as construções que confrontam a Avenida do General Castelo Branco 
e a Avenida do Almirante Lacerda sejam adequadamente recuadas e que o seu 
aspecto estético seja escalonado, a fim de optimizar a circulação do ar.

望廈山望廈山望廈山望廈山

4.規劃方案 Projecto de planeamento



總結 Conclusão

規劃範圍 Área de intervenção

現 況
Situação actual

規劃方案建議
Proposta apresentada 

no projecto de planeamento

用地面積(m2)
Área de terreno

建築面積
ABC (m2)

用地面積 (m2)
Área de terreno

建築面積估算
ABC estimada (m2)

教育設施

Instalações 
educacionais

0 0
約 8,000

Cerca de 8 000
約 40,000

Cerca de 40 000

體育設施
Instalações 
desportivas

約20,200
Cerca de 20 200

約24 800
Cerca de 24 800

約26,500
Cerca de 26 500

約43,000
Cerca de 43 000

社會及政府設施
Instalações de 
serviços sociais e 
governamentais

0 0
約 3,900

Cerca de 3 900
約 27,000

Cerca de 27 000

行人區

Zona para peões
0 0

約2,000
Cerca de 2 000

--

公共停車場
Auto-silos públicos -- --

不少於400個停車位

Não inferior a 400 lugares de 
estacionamento



總結 Conclusão

規劃方案是對原址土地作明確功能劃分，善用土地資源，適

度回應教育、體育設施的需求，同時提供較全面的社會設施

及政府辦公設施，平衡兼顧整個社區長遠發展所需，提升居
民的綜合生活質素。

O projecto de planeamento consiste em distinguir de forma clara as finalidades a que o 
terreno se destina, aproveitar da melhor forma os recursos de solos e satisfazer de 
forma adequada as necessidades em termos de instalações educacionais e desportivas. 
Ao mesmo tempo, serão construídas instalações de serviços públicos mais abrangentes 
e instalações governamentais, a fim de equilibrar as necessidades de desenvolvimento 
da comunidade a longo prazo e melhorar a qualidade de vida da população.
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