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Mural de ideias que dará origem ao plano urbano das Zonas C e D 
do empreendimento designado por Fecho da Baía da Praia Grande 

 
Regulamento 

I Objectivo 
Espera-se que através da presente recolha pública de ideias seja possível conhecer as 
ideologias dos cidadãos, assim como incentivar a participação pública de forma 
dinâmica na promoção do desenvolvimento urbano de Macau, por forma a se valer 
da experiência colectiva e aproveitar todas as ideias válidas, com vista criar-se assim 
o plano conceptual urbano das Zonas C e D do empreendimento designado por 
Fecho da Baía da Praia Grande que conjugue harmoniosamente as vertentes da 
protecção da paisagem urbana e do desenvolvimento urbanístico. A par disso, os 
trabalhos seleccionados desta presente recolha pública de ideias irão servir 
futuramente de referência para a Administração nos trabalhos de elaboração do plano 
urbano destas zonas. 

II Forma de realização 
Esta iniciativa divide-se em duas partes: recolha e exposição dos trabalhos. 

2.1 Recolha dos trabalhos 

2.1.1 Cabe à Comissão de Avaliação a escolha no máximo de 10 trabalhos que 
obedeçam às regras de concepção e que possam fazer face às necessidades 
do desenvolvimento urbanístico de Macau; 

2.1.2 Não será atribuído prémio monetário, nem classificação, aos trabalhos 
entregues, contudo será atribuído aos trabalhos seleccionados uma 
gratificação no valor de $20.000,00 (vinte mil patacas), que após a 
divulgação dos resultados será entregue ao participante/chefe de equipa. 
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2.2 Exposição 

Os trabalhos seleccionados serão publicamente expostos ainda no corrente ano, 
em calendário a definir, de forma anónima, para a apreciação de forma justa, 
imparcial e aberta dos diversos estratos sociais. 

III Organização 
DSSOPT e IC 

IV Composição da Comissão de Avaliação 
A Comissão de Avaliação é composta por 9 especialistas da China Continental e de 
Macau oriundos do sector do urbanismo, do sector da arquitectura, do sector da 
engenharia, do sector imobiliário, do sector cultural e do sector patrimonial. 

V Qualificação dos participantes 
5.1 Qualificação dos participantes: 

5.1.1 Serem titulares do bilhete de identidade de residente permanente da 
RAEM; 

5.1.2 Podendo participar em nome individual ou em equipa (sendo cada equipa 
composta no máximo de 5 elementos). 

5.2 Não podem participar nesta iniciativa: 

5.2.1 Membros da Comissão de Avaliação; 

5.2.2 Pessoal da Organização; 

5.2.3 Demais funcionários que participaram nesta iniciativa. 

5.3 Número de trabalhos a ser entregue 

5.3.1 Cada concorrente ou equipa só poderá apresentar um trabalho; 

5.3.2 Cada concorrente não pode participar em mais de um equipa. 
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VI Princípio do planeamento urbanístico e documentos de referência 
Os seguintes documentos estão disponíveis para download no portal electrónico da 
DSSOPT (www.dssopt.gov.mo) no dia seguinte ao da sua publicação: 

6.1 Regulamento (Anexo 1) 

6.2 Boletim de inscrição (Anexo 2) 

6.3 Regras de concepção (Anexo 3) 

6.4 Plantas cadastrais e planta de localização referente ao âmbito do planeamento 
(Anexo 4) 

VII Especificação sobre a entrega dos documentos 
7.1 Documento básico 

7.1.1 Boletim de inscrição 

7.2 Documentos sobre o planeamento conceptual 

7.2.1 Plano de concepção 
A) Planta geral do planeamento (no mínimo 1 planta, não havendo 

restrições quanto à escala e elaboração de planta) 
B) Perspectivas (no mínimo 4 plantas, não havendo restrições quanto à 

escala e elaboração de planta) 

7.2.2 Memória descritiva sobre a concepção 
A memória descritiva sobre a concepção deve ser redigida com pelo 
menos 3.000 palavras em chinês ou em português 

7.3 Especificação dos documentos 

7.3.1 O boletim de inscrição e os documentos sobre o planeamento conceptual 
devem ser preenchidos em língua chinesa ou portuguesa; 

7.3.2 O boletim de inscrição e a memória descritiva sobre a concepção devem 
ser imprimidas em folhas de papel em formato A4; 

7.3.3 A planta geral e as perspectivas devem ser molduradas em cartolina ou 
cartão espuma em formato A1 (594mm x 841mm); 

7.3.4 Cada equipa pode entregar no máximo 3 plantas molduradas em formato 
A1; 
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7.3.5 Documento digital 
O plano de concepção e a sua memória descritiva têm que ser entregues 
também em formato digital, sendo o plano de concepção gravado em 
formato JPEG ou TIFF, com a resolução igual ou superior a 300dpi e o 
texto da memória descritiva sobre a concepção deve ser gravado em 
formato Microsoft Word; 

7.3.6 Os documentos sobre o planeamento conceptual e os documentos digitais 
devem ser encerrados em invólucro opaco e fechado, devendo no rosto 
escrever “Mural de ideias que dará origem ao plano urbano das Zonas C e 
D do empreendimento designado por Fecho da Baía da Praia Grande” e 
acompanhado com o boletim de inscrição devidamente preenchido; 

7.3.7 Outros 
A) Por razões de justiça é proibido escrever nos trabalhos qualquer sinal 

identificativo, como nome, abreviatura, fotografia, dizeres ou 
símbolos. A Organização irá enumerar cada trabalho; 

B) Não é aceite a apresentação de qualquer maqueta ou outra forma de 
produção, nomeadamente sob a forma de multimédia em 3D. 

VIII Data desta iniciativa 
19 de Julho a 18 de Agosto de 2010 

IX Entrega dos Trabalhos 
9.1 Data de entrega 

11 a 18 de Agosto de 2010 (de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 13:00 e das 
14:30 às 17:00) 

9.2 Local de entrega 
R/C das instalações da DSSOPT, sitas em Macau, na Estrada D. Maria II n.º 
32-36, Edf. CEM. 

X Divulgação dos resultados 
Os resultados serão divulgados na imprensa e no portal electrónico da DSSOPT 
dentro de um mês a contar da data do termo desta iniciativa. 



 

 
土地工務運輸局 

Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes 

 
文 化 局  

Instituto Cultural 
 

 
 

Anexo 1 
 

 
Mural de ideias que dará origem ao plano urbano das Zonas C e D do empreendimento designado por Fecho da Baía da Praia Grande 

-Regulamento- 
5 

XI Critérios de apreciação das ideias 
As ideias apresentadas para a elaboração do projecto conceptual devem obedecer aos 
critérios de apreciação definidos nas regras de concepção e a escolha da Comissão de 
Avaliação será feita com base na criatividade das ideias e a sua viabilidade. 

XII Regras de participação 

12.1 Todos os que entregarem os seus trabalhos serão automaticamente considerados 
como participantes, em que após a conclusão de inscrição e registo de entrega 
dos trabalhos, considerar-se-á que concordam em aceitar os termos e condições 
fixados no presente regulamento; 

12.2 Todos os participantes devem participar em nome individual ou em equipa. E 
por sua vez cada equipa deve ser constituída no máximo de 5 elementos, 
devendo na inscrição entregar ainda a identificação de cada um dos elementos 
da equipa e escolher livremente dentre estes um elemento para desempenhar as 
funções de chefe de equipa e para contacto, não sendo aceite a participação em 
nome de sociedade; 

12.3 A Organização não se responsabiliza por quaisquer despesas ou encargos 
resultantes com a participação do participante nesta iniciativa; 

12.4 A Comissão de Avaliação tem direito de exercer independente o poder decisório 
e de explicação quanto aos resultados decorridos nesta iniciativa; 

12.5 À Organização reserva-se o poder decisório e explicação final da presente 
iniciativa; 

12.6 A Organização tem o direito de tratar todos os trabalhos entregues, não podendo 
o participante exigir à Organização a sua devolução. 

12.7 Para todos os efeitos prevalece a versão chinesa dos termos e condições fixados 
na documentação desta iniciativa. 

XIII Direitos de autor 
13.1 O participante deve garantir que todo o teor dos trabalhos é da sua criatividade, 

não sendo permitido a incursão de qualquer aspecto que infrinja o direito do 
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autor de terceiros. E em caso de infracção dos direitos do autor, será então 
desqualificado pela Organização; 

13.2 Deve o participante assumir a responsabilidade por todas as consequências 
legais decorrentes da violação do disposto no número anterior, em particular por 
todos os prejuízos causados à Organização ou terceiros; 

13.3 O participante deve incondicionalmente conferir à Organização o direito para a 
livre utilização, reprodução e revisão dos trabalhos seleccionados, incluindo 
todos os direitos de autor emergentes. 

13.4 Esta iniciativa destina-se somente a recolher publicamente as ideias dos vários 
sectores, contudo a sua utilização ou não é da liberdade da Administração da 
RAEM. 

XIV Desqualificação 
Se o participante não obedecer às cláusulas previstas no presente regulamento, será 
então desqualificado o trabalho que foi entregue. 

XV Consulta de informações 
Para mais esclarecimento de quaisquer dúvidas sobre os assuntos respeitantes à 
presente iniciativa, queria consultar através dos seguintes meios: 
15.1  E-mail: info@dssopt.gov.mo 
15.2  Telefone: 2872-2488 

 
 


