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Regrasgerais: 

1.1 Este piano é aplicávei ao lote TN situada na zona norte da liha da Taipa. 

1.2 0 aproveitamento dos terrenos e todas as actividades relativas ao desenvolvirnento e a 
construçao implicados a referida zona tern que ohedecer as respectivas disposiçOes 

deste piano. Os assuntos nao incluldos neste piano tern que ser tratados conforme as 

iegis1aces e os diplomas legais vigentes na RAEM relativos a construção, incluindo as 

circulares emitidas pela DSSOPT.(a excepçäo dos Indice Liquido de Ocupacào do 

Solo (ILOS) e tndice Liquido de Utilizacao do Solo (ILUS) fixados.) 

1.3 A eiaboraçao das plantas de aiinhamento oficial e dos pianos de desenvoivimento e a 

concepçäo urbanIstica para esta zona tern que ser executadas de acordo corn as 

exigéncias deste piano. 

1.4 Quaisquer revisöes a serern executadas durante a implementaçâo sobre as instalaçOes 

de trânsito rodoviário definidas neste piano, tais corno as paragens de autocarro e de 

taxi, as zonas de carga e dcscarga de passageiros e mercadorias etc., tern que ser 

apreciadas pela respecti vas entidades competentes. 

1.5 Este piano tern corn base no despacho do Secretario do para os Transportes e Obras 

Pübli cas. 

1.6 0 presente piano entra em vigor a partir da data de aprovacao do despacho do 

Sccretario do para os Transportes e Obras Páblicas. 

1.7 Ira proceder a uma reavaiiação para este piano, após cinco anos contados a partir da 

data da sua puhlicaçâo e será revisto de acordo corn a reaiidade. 

Contexto do planeamento 

2.1 Locaiizaço da zona e a escala de desenvolvimento dos terrenos do presente piano A 

zona norte da Taipa situa-se na parte norte da liha da Taipa, ficando-se no meio entre as 

entradas c saldas da Ponte Governador Nobre de Carvaiho e da Ponte de Amizade. A 

parte sudoeste está virada para o Cotai, a sudeste encontra-se a Taipa Grande corn urna 
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cota altimétrica de 160 metros, a parte norte cstá virada para a Universidade de Macau, 

construida numa montanha e a parte nordeste termina na Avenida Padre Tornás Pereira 

e na zona de aterro da Baja de Pac On. Quanto a configuracão desta zona, a parte norte 

comeca no Carninho das Hortas e na Rua de Tin Chon, a parte este termina na Estrada 

Almirante Magalhães Corrcia e na Estrada da Ponta da Cabrita, a parte sul termina na 

Rotunda Ouvidor Arriaga e a parte oeste termina na Avenida Dr. Sun Yat Sen. A area 

total dos terrenos deste piano é de 223) hectares (esta area é medida a partir da linha 

central da margem das vias). 

2.2 As situaçOes actuais das construçOes desta zona 

Os tipos dos terrenos deste piano são: os terrenos da RAEM. os terrenos que não 

se encontram as suas inscricöes e são considerados corno terrenos da RAEM, os 

terrenos privados, os terrenos concedidos por aforamento e por arrendarnento de 

terrenos, nos quais 32 parcelas de terrenos são os terrenos privados, corn a area de 

40% 

Dentro desta zona existem 12 proj ectos dc construção já concluidos ou em curso, 

urn deles destinado ao projecto de construção da habitação püblica de TN27 e os 

restantes terrenos não estão ainda aproveitados, especialmente aiguns terrenos 

privados que se destinam actualmente a arborização ou para dcpOsito de grandes 

máquinas. 

3 
	

PrincIpios do planeamento: 

Aproveita-se intensivamente os recursos de terrenos actuais, respeita ao direito da 

propriedade dos terrenos, controla a escala do desenvolvirnento, definern as funçoes 

dos terrenos, planeia a rede rodoviária de acordo corn a situação geogrdfica da zona, 

aperfeicoam as instalaçöes complementares sociais. protegern as construcOes corn valor 

historico e cria urna zona verde e de lazer. 

4. 	Linhas estrategicas do pianeamento e objectivos 

4.1 Orientaçoes do planeamento: Na planilicaçao das funçOes da zona norte da Taipa deve 
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considerar plenarnente as iniluências provocadas pela zona de novos aterros na 

distribuiçao da cidade da liha da Taipa. Tendo plenamente em consideraçao o ponto de 

situação e os pontos fortes da distrihuição dos terrenos em dif'erenle situacäo juridica 

que se encontram dentro do ãmbito de intervenco, bern como dos recursos naturais e 

ecolOgicos circundantes, por isso a tipologia de maiha urbana a ser definida de modo a 

ter em conta os arruarnentos internos c de forma centralizada no sentido dc criar assirn 

urn novo nflcleo residencial verde caracterizado pelo sistema viário interno e modo 

concentrado nos nücleos cornunitrios. 

4.2 Objectivos do planearnento: 

4- Multifuncionalidade: nesta zona reñnem as funcOes de habitacao, comércio, 

serviço pñblico, serviço comunitário, serviço de ensino, entre outras. 

	

4- 	Comunidade de alta qualidade: ter por objectivo de pôr o interesse püblico no 

primeiro lugar, devem aproveitar os recursos ambientais actuais e combinar os 

espacos abertos e verde para construçäo de urn local püblico cordial e fácil de 

chegar, e corn as instalaç6es sociais aperfeiçoadas, e esforço o ambiente verde, no 

sentido de satisfazer as necessidades das zonas de lazer d de habitaçào do século 

21 no âmbito de matérias urbariisticas e o espIrito civilizado. 

	

4- 	Sistema de trâfego corn alta eficácia e seguro: construirão conforme as condicOes 

e situaçOes locais urn sisterna de trânsito rodoviário adequado, no sentido de 

assegurar que riessa zona ha o trálègo fácil e seguro. A firn de concretizar o 

objectivo de passeio ecologico, os rneios de transporte desta zona devern 

principalmente ser de sisterna pedonal e transporte p6b1ico, 

	

4- 	Critério perfeito para controlo de desenvolvirnento: implanta-se urn conjunto 

critério perfeito para controlar o desenvolvirnento através das medidas, tais corno 

controlo de desenvolvimento dos terrenos, planearnento do tràfego e da paisagern 

da zona forte da Taipa, recuo obrigatorio das construçoes, controlo de intensidade 

do desenvolvimento e de altura das construçOes, controlo das finalidades dos 

terrenos, e1aboraço das instruçOes para concepção das vias rodoviárias, etc. 

	

T1cnico : 	 Chefe de DPU 
I 	 '-4 	(IJi 

'SI 	 -1 



Goverrio cia Rcgiao Admiii i.strati va Especial de Macau 

:E I .t 
l)irecco (los Serviços de Solos. Obras PtbIicas e Transportes 

5 & Ii 

580/DPtJ/2u13 

liii n' 

I1WI: 	08 / 	11 	/12013 
Data 

Estrutura de distribuiçào do planeamento: 

o pIano de ordenamento urbanIstico da Taipa Norte é caracterizada por dois anéis e urn 

cixo, sendo o anel superior composto por Avenida Dr. Sun Yat Sen, Carninho das 

Hortas e o troço prolongado da Avenida de Guimarães. E o outro anel inferior é 

composto por Estrada Almirante Magalhães Correia, Estrada Coronci Nicolau de 

Mesquita. Avenida Dr. Sun Yat Scm e troço prolongado da Avenida de Guimarães. A 

Avenida de Guimarães será o eixo que divide a zona da Taipa Nortc em dois nicieos 

cornunitários. E cada nücieo comunitario é caracterizado pelo sistema viãrio interno e 

zonas verdes, criando-se assim urn espaco cornunitário quc obedece a circulação 

interna. 

Meta de controlo sobre o aproveitamento dos terrenos: 

Finalidades do terreno: 

6.1 A natureza dos terrenos desta zona é principalmente: tnalidade não industrial. 

equiparnentos escolares, habitacOes pñblicas, equiparnentos sociais e pñhlicos, parques, 

zonas verdes c de lazer, etc. 

6.2 Aquando da modificacão. arnpliação, reconstrução e novas edificacOcs dc construçOes 

nesta zona, a sua finalidade deve corresponder a do terreno onde as mesmas se 

encontram implantadas. 

6.3 As finalidades dos terrenos definidas no presente piano são as instruçöes para controlar 

e encaminhar no futuro o aproveitarnento dos mesmos, pelo que, durante o 

desenvolvirnento desses terrenos e a sua construção, a finalidade dos mesmos e a sua 

escala tern que estar de acordo corn as disposiçOes estabelecidas nos respectivos 

projectos. Caso a actual finalidade de utilização ilcita de urn terreno não corresponda a 

finalidade definida no presente piano, corn o pressuposto de corresponder as 

disposiçes rclativas a segurança contra incêndios, higiene e trãnsito, pode manter-se 

em principio a sua própria funcao. No entanto, quando se solicita a remodelacao e 

reconstrução da respcctiva construção, tern que conformar a finaiidade prevista no 

piano. Aquando da modificacao , ampliaçao e novas edificaçOes de edificios no ãmbito 
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desta zona, as suas funces de uso devem corresponder a natureza de aproveitamento 

do terreno onde os mesmos se encontrarn implantados. 

6.4 Caso a alteracao das finalidades das construçOes ou as finalidades dos terrenos após a 

modificacao, ampliação e reconstruçäo causadas por referida rnudança, bern como as 

novas edificaçOes não correspondarn corn as prcvistas para OS respectivos terrenos onde 

as mesmas se encontram implantadas, essas alteracöes tern que ser autorizadas pelas 

entidades competentes. 

6.5 Os limites dos lotes definidos nos projectos podern ser alterados durante o planearnento 

de controlo em profundidade e o deserivolvirnento. Após de ser autorizados pelas 

entidades competentes, os lotes podern ser desenvolvidos por anexacão ou divisão 

consoante as situaçOes concretas. 

6.6 Para garantir a flexibilidade no aproveitarnento de terrenos desta zona. a maior parte 

dos mesmos são para fins não industriais, podendo proceder-se ao seu aproveitamento 

dentro do ârnbito admitido nas respectivas disposiçes. 

6.7 Para mais pormenores sobre a finalidade dos terrenos desta zona, vide a tabela I em 

anexo. 

Anexo I - Tabela do Piano de Aproveitamento dos Terrenos 

Tipo de Finalidade Area do Terreno (m 2 ) Percenta 

Não Industriais 73367 33% 

~Hab71taçdo Pb1ica 16396 7% 

[~—Oclais e Püblicas 6850 3% 

Escolas 1 	 8432 4% 

Parques Municipais I 	 44144 20% 

Passeios 32117 14% 

Via de Circulação Rodoviária 41732 19% 

Area global deste piano: 223038 100 0/o 

Intensidade de desenvolvirnento dos terrenos: 

6.8 A area global deste piano está tixada cm 22303 8m 2 . corn a populacao hahitacional de 
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cerca de 36500 pessoas, A area total do terreno para construção é de 105045 m 2 , Area media de 

ocupacão do solo por pessoa 2,9 m Area media de zona verde por pessoa I .2 m 2 , Area media 

de equiparnento social par pessoa 6.6 m 2  

	

6.9 	Ao encontrar os seguintes casos excepcionais durante a execução do piano, devern 

manter inalterâveis a intensidade do desenvolvimento dos terrenos: 

• 	Desenvolvirnento conjunto dos terrenos demarcados neste piano. 

U 	Desenvolvjrnento em divisão de urn terreno dernarcado neste piano. 

6.10 Os critérios de controio do desenvolvirnento dos diversos lotes situados nesta zona são 

determinados individuairnente de acordo corn as suas finalidadcs e os diplomas legais 

vigentes na RAEM, bern como os respectivos factores. 

6.11 A realização do planearnento dos diversos lotes situados nesta zona, tern que coincidir 

corn as exigências da planta de alinhamento oficial que servi como fundamento de 

execução. 

6.12 As finalidades dos diversos terrenos, as linhas de demarcaçao de desenvolviniento, o 

lirnite de altura da construçào, os Indices de utilizacão do solo (IUS), a servidão p1ibiica, 

as instalaçOes pübiicas e sociais referidos no presente piano são critérios definidos. 

devendo durante o desenvoivimento ser cumpridos corn rigor. 

6.13 A quantidade de unidades habitacionais, o nümero de habitantes, o nürnero dos lugares 

de estacionamento e a distribuição das areas para difcrentes finalidades de cada iote 

referidos no presente piano säo critérios orientadores, servindo como referência durante 

a ciahoração do projecto de construção. 

	

7. 	InstaLaçöes compienientares 

7.1 As instaiaçOes complernenlares desia zona incluern trCs panes: os equiparncntos sociais, 

püblicos e escolares. 

72 As instalaçoes compiementares deterrninadas neste piano são as necessidades sociais 

básicas para servir os habitantes desta zona e das zonas ern redor, não podendo assim 

dirninuir a vontade a sua quantidade ou dirnensão. 

- 	7.3 0 nñrnero e a dimensão das instaiaçOes complernentares indicadas neste piano são 
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determinados de acordo corn a escala do desenvolvimento e dos habitantes da 

respectiva zona. Quando existe grande diferenca entre a rcalidade e o planeamento no 

âmbito de desenvolvimento. é necessário de fazer urna reviso. 

7.4 A construção das instalaçöes complementares referidas no presente piano deve 

adequar-se os critérios determinados nos respectivos diplomas. 

Para mais pormenores sobre as instalaçOes compiementares desta zona, vide a tabela II em 

anexo 

P1 anejamento de Controle 

Finalidade Comercial, Habitacional . Zona Verde 	Zona de Lazer 

Area global deste 
223038 m 

piano 

Area Bruta Total 12642 10m 

0 nUmero de 
Populacao 36.500 

habitantes 

Tipo Item Quantid ade N. do lote Nota 

Ocupacao individual] 

Centro LQdico 3 TN4 TN25a TN25b Instala-se no pôdio/ 

Ocupacao complexo 

Instala-se no pOdio/ 
Cultural Biblioteca 3 TN8a 'TN24 	TN28 

Ocupacao individual 
Desporto 

InstalacOes Centro de actividades 
1 TN4 Ocupacao coniplexo 

complementares culturais 

TN3a' TN3h 
Complexo Desportivo 4 Na escola 

TN22a - TN25 

TN5c 'TN6a 
Creche 5 Instala-se no pOdio 

Equiparnento TN22c 'TN24c TN27 

Escolar Escola 4 TN3a S  TN3h Ocupacao individual 

TN22a 'TN25 
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Complexo Ocupacao individual 
2 TNI6 	TN2Ib 

Governamental 

Centro de Saüde 1 TN27 Instala-se no pOdio 

Ocupacao individuall 
EsccrtOrios Lar de Idosos 2 TN6b' TN23b 

Ocupacao complexo 
do governo 

Centro dc Prcstacao Ocupacao individual 

deServicosao 2 TNllb'TN24d 

PUplico 

Posto de Policia I TN19a Ocupaco individual 

Parqucs municipais I TN28 Ocupacao individual 

Mercado de Produtos 

Instalacoes I TN27 Instala-se no pOdio 

instalacOes secos 

complementares 
Pülblicas 

Terminal de Autocarro 1 1N27 Insta]a-se no pOdio 

Municipais 
TN4 'TN6b 'TN 16 'TN27 Instala-se nos pisos cm 

Auto-silo Püblico 5 
TN28 cave 

Centro de Actividacs 
2 TN2a 'TN26a Instala-se no pôdio 

jiivenis 

Centro de Actividades 
2 TN6b 	TN25d Ocupacao complexo 

Para Idosos 
Scrviço  

TN2b 'TN7 TN8 'TN9b- 
Comunitäno 

TNII 'TN15a 	TN15h' 
Equipamentos Sociaia 

14 TNI6b 'TNISa 'TN22b Instala-se no pOdio 
Normais 

TN24b 'TN26b 

TN26e'TN27 

[Patrim6nio 	- Templo de 	"KUANDAI" 	c Templo dc 	"TIN HOU' (Tipo 	Monumento) 
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8 Trânsito rodoviário 

8.1 Quanto ao trânsito, 'um circuito e urn eixo" são as principais e secundárias artérias 

desta zona, ao mesmo tempo os mesmos exercem as funcOes de via principal de 

intcrligação externa. 

8.2 As estradas que compOern o 'Um circuito" são Avenida Dr. Sun Yat Sen, Estrada 

Coronel Nicolau de Mesquita, Estrada da Ponta da Cabrita, Caminho das Hortas e o 

nova caminho a construir em frente do lote TN27. As primeiras 4 estradas são 

constituIdas por quatro faixas de rodagem nos dois sentidos e Os iiltimos 2 carninhos 

constituidos por duas faixas de rodagem nos dois sentidos. 0 "Urn eixo" é a Avenida de 

Guimarães que é constituldo par quatro faixas de rodagem nos dois sentidos. As 

principals e secundárias artérias interligarn corn as diversas vias internas de duas faixas 

de rodagern de sentido ñnico situadas nos diferentes lotes, ligando ainda corn a rede 

rodoviária comunitária. 

83 Na execucão em prática do planeamento e no aprofundarnento da concepcão, quaisquer 

alteraçOes referentes as vias rodoviárias e as entradas e saldas dos velculos dos diversos 

lotes indicadas no presente piano tern que ser aprovadas pelas respectivas entidades 

competentes. 

8.4 As entradas e saldas de velculos dos diversos lotes não devern ser localizadas na 

principal artéria, para que a mesma não seja perturbada. 

8.5 Instalarão nesta zona urn terminal de autocarros e determina-se em preliminar a 

disponibilidade das paragens de autocarros, para sastisfazer as necessidades de 

mobilidade de transporte pUblico dos habitantes, e os percursos C OS locais das paragens 

de transporte püblico vão ser decididas definitivamente de acordo corn o plartearnento 

de transporte püblico. 

8.6 0 sistema pedonal desta zona C principalmente por sistema pedonal tCrreo, em apoio 

corn a construçao de passagens pedonais superiores. 

8.7 A concepçäo dos estabelecirnentos de actividades pñhiicos e de todo o passeio pedonal 

deve corresponder as disposicöes referentes a supressão de barreiras. 
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9. Concepçao urbanistica e outras disposiccs 

9.1 Devido a zona deste piano estd junta a ligacao entre a colina adjacente e a cornuriidade. 

quaisquer descnvolvimento e construçâo dcvem em conta a harmonia corn a paisagem 

da mesma. 

9.2 Dado que o Templo de "Kuan Dai" e o I'ernplo de "Tin Hau' que se encontram na area 

desta piano sao considerados monumentos, as actividades de desenvolvirnento 

realizadas no seu redor devern considerar a coordenação corn a paisagem deles, e tern 

que ser apreciadas pelas respectivas entidades competentes. 

93 0 aspecto exterior, estilo e a cor em geral dos edificios devern harmonizar corn o 

ambiete urbanIstico existente, nao afectando evidentemente a forma natural da Colina e 

a costa. 

9.4 Garantir a continuidade e coordenaçao da paisagern das ruas e fornecer mais espaços ao 

ar Iivre para o pib1ico. 

9.5 No pianearnento do espaco das ruas, tern em conta a funcao da vida e a sua necessidade 

e devern acrescentar adequadamente equipamentos pübiicos e zonas verdes. 

9.6 Corn o pressuposto de fornecer urna iluminacap suficiente nas uras, e no princIpio de 

não perturbar a vida habitacional dos cidadaos, construirá urn espaço de iluminação 

suave. 

Tcnico: 	 Chefe de DPU 

ir:oA-4 kp!)-, 


