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Localização geográfica 

3 

Ponte da Amizade 

Universidade de Macau 

Edifício do Lago 

Taipa Grande 

Parque Central da Taipa 



4 Problemas actualmente existentes e questões  
consideradas nesta actualização 

Problemas actualmente existentes 
 Impossibilidade, perante as limitações à titularidade dos terrenos, 

de desenvolvimento independente por parte dos proprietários. 

 

 Dificuldade em executar a rede viária. 

 

 Baixa operacionalidade e grandes limitações no âmbito das 

condições de implementação. 
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Questões consideradas nesta actualização 
 Procurar soluções para o não aproveitamento de terrenos e os problemas 

de higiene e de segurança causados pelo mesmo. Estimular, mediante o 

aumento de 20% da área bruta de construção (ABC), o desenvolvimento 

por parte dos proprietários. A altura dos edifícios não irá ultrapassar os 35 

pisos, assegurando a circulação do ar. 

 A Administração reservará terrenos para satisfazer as necessidades do 

futuro desenvolvimento. 

 Construir várias instalações sociais para responder  às necessidades dos 

residentes da Taipa. 

 Em articulação com a implementação da Lei do Planeamento, o plano a ser 

actualizado servirá como fundamento para a emissão futura de plantas de 

condições urbanísticas. 

Problemas actualmente existentes e questões  
consideradas nesta actualização 
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Problemas que eventualmente surgirão após a 
acutalização 

 A metade dos terrenos situados na zona são terrenos de propriedade 

privada e que serão aproveitados voluntariamente por parte dos 

proprietários, assim sendo, os mesmos não serão desenvolvidos ao 

mesmo tempo. 

 O andamento dos trabalhos relativos à expropriação de terrenos de 

propriedade privada não se realizará provavelmente tão bem como o 

pretendido. 

 O desenvolvimento dos terrenos reservados da Administração 

necessitará da cooperação dos respectivos proprietários a fim de se 

poder proceder à integração dos terrenos. 

Problemas actualmente existentes e questões  
consideradas nesta actualização 
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Antecedentes da actualização do plano 



Situação actual dos terrenos 

O aproveitamento de 
muitos terrenos não tem 
prosseguido por um 
tempo já bastante longo 
 

Cerca de metade da área 
dos terrenos é em regime 
de propriedade plena 
(terrenos privados) 
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Propriedade plena 

Concessão por aforamento 

Concessão por arrendamento 

Terrenos do governo 

Sem registo, consideram-se terrenos do governo 



A rede viária ainda não foi 
concretizado e a 
acessibilidade  é baixa . 
 
Actualmente, os arruamentos 
entre a Estrada Almirante 
Magalhães Correia e a zona 
central da Taipa ainda não 
estão em funcionamento, 
tendo-se por isso que fazer 
um desvio mais longo . 
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Situação actual do tráfego 

Ponte da Amizade 

Zona Central da Taipa 



Encontram-se um 
conjunto arbóreo 
primitivo e árvores ao 
longo do Caminho das 
Hortas e da Rua da 
Madeira, incluindo rosas 
de montanha, árvores de 
pagode, eritrina, etc . 
 

Efectuar uma 
investigação no local e 
com os respectivos 
serviços, do conjunto 
arbóreo primitivo, 
fazendo uma avaliação 
do seu crescimento 
actual. 
 

Local reservado 

Local que pode ser mudável 
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Situação actual da arborização ecológica 



Os Templos de Kwan Tai e 
de Tin Háu construídos no 
reinado do imperador 
Kangxi (1662-1723) 
(dinastia Qing), foram 
classificados como 
monumentos protegidos . 
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Situação actual do património histórico e cultural 



Apresentação sumária do plano anterior 

Habitação                                        39%                                   

Comércio                                          1.6% 

Estabelecimentos educacionais                 3.7% 

Equipamentos social e público             1.5% 

Jardins                                            14% 

Arruamentos                                   40% 

O Plano de Ordenamento 
Urbanístico da Zona Norte 
da Taipa mantém-se em 
vigor desde 1995 
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完全所有權 

以長期租借方式批出 

以租賃方式批出 

政府土地 

沒有登記，視為政府土地 

Lote não desenvolvido 

Lote desenvolvido 

As limitações à titularidade dos 
terrenos impossibilitam o 
desenvolvimento independente 
por parte dos proprietários. 
 
A influência da ordem de 
desenvolvimento dos terrenos 
dificulta a execução da rede 
viária. 
 
O plano anterior tem baixa 
operacionalidade e grandes 
limitações no âmbito das 
condições de implementação. 
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Situação do plano anterior no âmbito da sua execução 



Conteúdo da actualização do plano 2 
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Objectivos 
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Criar uma zona verde 
habitacional 
 
Impulsionar a eficiência 
no aproveitamento dos 
terrenos 
 
Melhorar o trânsito, 
tornando mais fáceis as 
deslocações 
 
Aperfeiçoar as 
instalações acessórias de 
cariz social 
 
Promover o valor da 
cultura ecológica 
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Princípio 

Zona verde social : Respeitar o tecido original da vila, aproveitando os 
recursos ecológicos actuais, a fim de criar uma zona verde habitacional. 
 
Intensificar a utilização: Intensificar a utilização dos recursos de solos e 
aumentar adequadamente a intensidade de desenvolvimento dos terrenos, 
para todas as finalidades, em articulação com o ambiente envolvente e as 
legislações em vigor relativas à construção. 
 
Aperfeiçoar o trânsito: Coordenar a rede viária envolvente, aperfeiçoar o 
sistema de trânsito e fazer a interligação entre os acessos importantes dos 
quadrantes leste, oeste, sul e norte. 
 

Aumentar equipamentos: Aumentar equipamentos sociais e públicos. 

Operacionalidade: Impulsionar o desenvolvimento dos terrenos de 
propriedade privada nos locais originais, evitando  restrições mútuas 
durante o período do seu aproveitamento e elevar a operacionalidade de 
realização do plano. 
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Área de intervenção :  
223.038 ㎡ 
 
Capacidade populacional : 
36,500 
 
Número de fogos que se 
prevêem construir: 
cerca de 10.800  
 
Número de fogos 
construídos :  
cerca de 4.400  
 
Número de fogos que 
poderão ser aproveitados 
pelos particulares :  
cerca de 5.400  
 
Número de fogos que se 
poderão construir nos 
terrenos reservados :  
cerca de 1.000  
 

17 

Apresentação sumária do plano anterior 

Habitação                                        33%                                   

Habitação pública                                7% 

Estabelecimentos educacionais               4% 

Equipamentos social e público                3% 

Jardim                                             19% 

Arruamentos                                    33% 



Finalidade do terreno 數量 (幅) 
Reserva de terrenos da 
Administração 12 
Terrenos que envolvem propriedade 
privada 33 
Terrenos com edifícios já 
construídos 10 
Instalações de serviços públicos e 
sociais 10 
Instalações educacionais e 
desportivas 4 
Habitação pública (Edifício do Lago 
da Taipa ) 1 

Parque municipal 1 
土地總數 71 

土地用途 數量 (幅) 

政府土地儲備 12 
涉私有業權土地 33 
已建成樓宇土地 10 
公共及社會服務設施 10 
教育及康體設施 4 
公共房屋 (湖畔大廈) 1 
市政公園 1 
土地總數 71 

土地用途 數量 (幅) 

政府土地儲備 12 
涉私有業權土地 33 
已建成樓宇土地 10 
公共及社會服務設施 10 
教育及康體設施 4 
公共房屋 (湖畔大廈) 1 
市政公園 1 
土地總數 71 

土地用途 數量 (幅) 

政府土地儲備 12 
涉私有業權土地 33 
已建成樓宇土地 10 
公共及社會服務設施 10 
教育及康體設施 4 
公共房屋 (湖畔大廈) 1 
市政公園 1 
土地總數 71 

Finalidade do terreno Quantidade (Lote) 
Reserva de terrenos da 
Administração 12 
Terrenos que envolvem propriedade 
privada 33 
Terrenos com edifícios já 
construídos 10 
Instalações de serviços públicos e 
sociais 10 
Instalações educacionais e 
desportivas 4 
Habitação pública (Edifício do Lago 
da Taipa ) 1 

Parque municipal 1 

Total de terrenos 71 

Área de terreno per capita: 6.1 ㎡ 

Área verde per capita: 1.2 ㎡ 

Área de instalações públicas e sociais per capita: 6.6 ㎡ 

Índice de plano do solo é de 5.67 vezes 

Índice de cobertura é de 47% 
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Plano do finalidade do terreno após a actualização  



Via principal 

Via secundária 

Circuitos pedestres 

Trânsito com passagens desniveladas 

Passagens superiores para peões 

Ligar a Avenida de 
Guimarães à Estrada 
Almirante Magalhães 
Correia para aperfeiçoar 
a rede rodoviária da zona 
central da Taipa. 
 
O projecto de estradas 
dentro do bairro 
comunitário ajuda a 
minimizar o tráfego de 
passagens 
desnecessárias e 
aumenta as ligações 
entre as zonas do bairro . 
 
Criar galerias verdes 
entre os lotes para 
servirem de circuitos 
pedonais e aperfeiçoar o 
ambiente pedonal do 
bairro . 
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Plano do tráfego após a actualização  



Jardim 

Manutenção ou 
transplantação de plantas 

Manter as árvores 
antigas no local original 
para estar em 
consonância com o 
projecto respeitante aos 
circuitos pedestres 
verdes do bairro. 
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A distribuição da arborização ecológica após a actualização  



Preservar os 
“monumentos” do 
templo e optimizar a zona 
envolvente do mesmo. 
 

Transformar o espaço 
público num ambiente 
histórico e cultural para 
criar uma identidade do 

bairro. 
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A conservação do património histórico e cultural 
após a actualização  



Controlo das alturas após a actualização  

Acima de 90 m 

De 60 m até 90 m 

De 50 m até 60 m 
 
De 20,5 m até 50 m 
 
De 9 m até 20,5 

A altura dos edifícios deve 
estar em consonância com 
o meio ambiente. 
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Os ventos predominantes podem penetrar no terreno através 
de uma interligação do ducto de ar principal e da rede 
rodoviária livre.  Esses corredores de ventilação são espaços 
verdes formados por estradas principais que poderão reduzir o 
impacto de desenvolvimento sobre as paisagens das zonas 
envolventes. No caso de  se manter uma certa distância entre 
as torres e as plataformas, poder-se-ão aumentar a ventilação 
dos edifícios 。 

Encomendar a uma entidade profissional 
para análise e fundamentação da revisão 
do projecto. 
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Avaliação da circulação do ar após a actualização  

Vento do norte 

Vento sul 
Vento su-sudeste 

Ventos predominantes de Verão  
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Avaliação da circulação do ar após a actualização  



Instalações comunitárias 3 
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Aumentar as instalações públicas 
 
Intensificar o aproveitamento dos terrenos 
 
Melhorar os serviços comunitários 
 
Resplandecer as zonas envolventes 
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Instalações públicas após a actualização 



Complexo com instalações educacionais e desportivas 
Quantidade：4 

Área do lote：8400㎡ 
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Instalações públicas após a actualização 
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Instalações de serviços para seniores 
Quantidade ：3 

Área bruta totel de construção：13000 ㎡ 
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Instalações públicas após a actualização 
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Instalações recreativas e desportivas 
Quantidade ：6 

Área bruta totel de construção： 15000 ㎡ 
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Instalações públicas após a actualização 
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Instalações gerais do bairro comunitário 
Quantidade ：16 

Área bruta totel de construção： 27000 ㎡ 
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Instalações públicas após a actualização 
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Serviços e instalações municipais(incluindo jardim, mercado de produtos  
secos, terminal de autocarros, etc. 
Quantidade ：3 
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Instalações públicas após a actualização 
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Instalações de serviços públicos (incluindo centros de serviços da RAEM, 

unidades de segurança, centros de saúde, etc. 
 
Quantidade ：6 
 
Área bruta totel de construção： 26000 ㎡ 
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Instalações públicas após a actualização 
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Instalações públicas após a actualização 
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Instalações públicas após a actualização 



Conclusão 4 
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Efeito da planta geral 
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Planta de distribuição das finalidades  
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Mapa das altura dos edifícios 
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Planta da rede rodoviária 
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Controlo de desenvolvimento 
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Muito obrigado 

澳門特别行政區政府-土地工務運輸局 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes da R.A.E.M.  

Land, Public Works and Transport Bureau of the Macau S.A.R. 
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