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目標 

逸園跑狗場原址土地利用規劃是落實行政長官早前為提高市民，特別是北區居

民的生活質素及公共利益用途的指導思想而進行的工作，研究逸園跑狗場原址土地在

教育、社服、文化、康體的優化利用，作充分考慮以制定方案。 

Objectivo 

O plano de intervenção urbanística do terreno onde actualmente se encontra 
o Canídromo Yat Yuen cumpre as linhas de orientação anteriormente traçadas pelo 
Sr. Chefe do Executivo no sentido de elevar a qualidade de vida dos residentes da 
Zona Norte e beneficiar a população em geral. Este estudo tem em consideração 
vários aspectos socioculturais e as necessidades relativas a equipamento social, 
instalações desportivas e recreativas.  
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方法 

對規劃範圍的背景分析、瞭解土地利用的基本條件和發展需求： 

• 透過收集各部門及單位對公共設施的需求及計劃，總結各公共設施在這社區的

需求。結合新城總體規劃及鄰近地區的規劃標準，審視各部門需求的合理性，

以客觀態度平衡各方需求為目標。 

• 由於澳門現時公共設施的規劃設定是由各政府部門按照公共設施的規劃標準而

建立，而一般做法並未有將規劃設施在特定區域內進行分區或小區規劃，所以

基本上規劃範圍及周邊現有公共設施的數量未能完全反映該區對公共設施的區

域需求或客觀短缺的情況。因此，研究團隊以國際上規劃可持續發展社區的習

慣，從項目規劃範圍擴展至300米半徑範圍內，約五分鐘的步行半徑，即規劃

範圍及周邊約60萬平方米面積的範圍，作為項目的背景研究範圍，以社區可達

性和合理性推算研究範圍內的人口對公共設施的需求。當中研究團隊還會考慮

澳門跨區共用設施的情況，及就一些以地區性標準的公共設施作適度優化和調

整。 

• 此外，還參考與項目規模及性質相似，且同樣以公共設施為主的海內外案例經

驗，作為制定方案的依據，從而建立有效率、有原則及具彈性的規劃方案。 

 Metodologia 

Através da análise da área anteriormente intervencionada é possível 
determinar as condições básicas do terreno e as necessidades de desenvolvimento: 

  

• Com base na recolha de opiniões junto dos serviços públicos e entidades 
interessadas sobre os planos de construção de instalações públicas, fizemos 
um balanço das necessidades desta comunidade relativas a instalações 
públicas. Para além disso, foram tidas em conta as normas estipuladas no 
«Plano Director dos Novos Aterros Urbanos de Macau» e nos planos 
urbanísticos das regiões vizinhas para avaliar se as necessidades relativas aos 
vários serviços são razoáveis e alcançar o equilíbrio entre esses mesmos 
serviços. 

• Uma vez que o planeamento das instalações públicas em Macau é elaborado 
pelos serviços públicos competentes de acordo com as normas de 
planeamento vigentes e, como na prática, não se planeiam instalações para 
uma área específica, por zona ou pequena zona, a área abrangida pelo 
planeamento e o número de instalações públicas existentes no terreno e na 
zona envolvente à parcela não reflectem exactamente as necessidades ou a 
falta de instalações públicas na área. Ora, com base nas normas 
internacionais de planeamento para um desenvolvimento sustentável da 
comunidade, a zona de intervenção será aumentada num raio de 300 metros, 
o equivalente a cerca de cinco minutos de caminhada, isto é, a zona de 
intervenção e a zona envolvente têm uma área de cerca de 600 mil metros 
quadrados. Considerado objecto do estudo, a equipa avalia as necessidades 
da população em termos de instalações públicas e acessos e se essas 
necessidades são razoáveis. A equipa de estudo considera ainda a partilha 
das instalações pela população e procede ao ajustamento da quantidade de 
instalações públicas de acordo com os padrões regionais. 

• Além disso, são tomadas como referência casos similares no país e no 
exterior, em escala e natureza do projecto, para fundamentar a elaboração 
do projecto e alcançar um planeamento eficaz, fundamentado e flexível.. 
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Princípios e Justificação da elaboração do Plano 

De acordo com a análise do espaço local, a área de intervenção encontra-se 
dotada de instalações públicas e está cercada por um grande aglomerado de 
habitações tradicionais. Atendendo que o lote se situa numa zona central com vias 
principais em três lados, no âmbito do planeamento do tráfego deve-se evitar a 
entrada de mais veículos na área de intervenção, no sentido de evitar a sobrecarga 
excessiva. 

No âmbito do estudo e segundo os resultados da análise relativos às 
instalações públicas, o terreno onde actualmente se localiza o Canídromo Yat Yuen 
não é suficiente para responder a todas as necessidades provenientes das áreas de 
educação, desporto e equipamentos sociais, por isso a elaboração de projecto tem 
em consideração a prioridade, urgência e proporcionalidade dos vários tipos de 
instalações. Assim sendo, a construção de instalações educativas e desportivas 
depende da área de terreno a ocupar, uma vez normalmente estas implicam áreas 
consideravelmente maiores e requer um conjunto de requisitos de concepção mais 
rigorosos. Pelo contrário, a construção dos equipamentos sociais e sanitários para 
além de implicarem uma área menor e independente, a área necessária para este 
tipo de instalações pode adaptar-se à área destinada para tal. Portanto, a primeira 
fase do planeamento incide no aproveitamento de terreno, principalmente para 
instalações no âmbito da educação, desporto e equipamentos sociais. 

Os trabalhos da primeira fase do planeamento dizem respeito à concepção e 
servirá de base à segunda fase. Resumindo, as três propostas consistem na 
construção de instalações educacionais, desportivas e equipamentos sociais, 
respectivamente, tendo em conta que a área de desenvolvimento prevista para 
instalações desportivas não será menor da actualmente existente. Considerando o 
aumento do fluxo de pessoas, as políticas de incentivo à utilização de transportes 
públicos e de integração de sistemas pedonais, propõe-se a construção de sistema 
pedonal para interligar as zonas envolventes. 

 

規劃原則及編製規劃方案理據 

從空間結構的分析顯示，規劃範圍是被多個傳統住宅樓宇群環抱的公共設施場

所。由於規劃範圍現時已是該區的核心地段，三邊有主幹道包圍，交通規劃的原則是

要避免引入更多車輛到規劃範圍，避免過量負荷。 

在研究範圍內公共設施的分析結果顯示，逸園跑狗場原址土地不足以應付教育、

體育和社服的所有需求，故此以各類設施的先後緩急和適度平衡作為制定方案的基礎。

具體而言，在各類公共設施的需求當中，建設體育和教育設施的特性在於佔用土地，

因此需要的土地較大及在設計標準方面的需求較多，相反在社會設施及衛生設施方面

的特性在於靈活性較強，需要的總體佔地或獨立土地較小，空間需求都可以透過提供

建築面積的方法解決。因此，第一階段的方案主要環繞規劃土地利用作為教育、體育

及綜合社會設施為主。 

第一階段的工作主要是制定土地開發的概念和內容，作為引領第二階段設計導

則的依據。基本上，結合各項分析研究總結，三個規劃方案的概念分別以教育、體育

及綜合社會設施開發為主體，其中體育設施的佔地面積將以不少於現有的佔地面積為

基凖作開發規劃。考慮到擬建的設施所新增的人流，為配合公交優先政策和步行系統

的健全化，建議增設步行系統連接周邊地區。 
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規劃方案 

方案一的概念是以教育設施為主導的前提下，高效利用規劃範圍建設學校。總

教育用地約17,204平方米作規劃，約佔總規劃範圍的42.6%。而體育設施的總佔地約

23,221平方米，佔規劃範圍的57.4%，跟原址田徑場用地佔地相約。方案一的概念是

以規劃範圍的地面層建設學校和體育設施，設有約1,600座位的觀眾席，在景觀上基

本與現時原址蓮峰球場較相似。 

方案二規劃概念則著重體育設施的強化，著力回應市民對康體運動的訴求。教

育設施佔地13,354平方米，約佔規劃範圍的33%。而體育設施佔地27,071平方米，佔

總規劃範圍約67%。此方案除保持原有的體育設施空間外，更提供空間予部分較新興

的體育活動使用。 

方案三規劃概念則著重教育、體育、社會及政府設施的平衡發展。教育設施佔

地8,576平方米，約佔規劃範圍的21.2%。而體育設施佔地27,999平方米，佔總規劃

範圍約69.3%，社會及政府設施佔地3,850平方米，約佔規劃範圍的9.5%。規劃概念

除照顧教育及體育需求外，更兼顧對綜合社會設施及政府服務的需求，體現可持續社

區混合功能發展的方針，亦回應社會對降低政府租金支出的訴求。 

Propostas 
A primeira proposta apresentada privilegia as instalações educacionais, 

defende que o terreno deve ser destinado à construção de escolas. A proposta 
sustenta a criação de um espaço global para fins educacionais com, cerca de 17.204 
metros quadrados, ocupando cerca de 42,6% da área total de intervenção. As 
instalações desportivas ocupam um espaço global de cerca de 23.221 metros 
quadrados, ocupando cerca de 57,4% da área total de intervenção, o equivalente 
ao tamanho do terreno originalmente ocupado pelas instalações de atletismo. A 
proposta visa a construção de escolas e instalações desportivas na superfície, 
incluindo uma bancada com capacidade de 1.600 pessoas, pretendendo-se manter 
a mesma vista paisagística do actual centro desportivo Lin Fong. 

A concepção da 2.ª proposta incide no desenvolvimento de instalações 
desportivas, em resposta aos pedidos dos residentes. As instalações educacionais 
ocupam um espaço de 13.354 metros quadrados, ocupando cerca de 33% da área 
de intervenção. As instalações desportivas ocupam um espaço de 27.071 metros 
quadrados, ocupando cerca de 67% da área total de intervenção. Este projecto para 
além preservar o espaço desportivo existente, permite ainda disponibilizar novos 
espaços para a realização de actividades desportivas. 

A concepção da 3.ª proposta incide no desenvolvimento equilibrado de 
instalações educacionais, desportivas, equipamentos sociais e governamentais. As 
instalações educacionais ocupam um espaço de 8.576 metros quadrados, ocupando 
21,2% da área de intervenção. As instalações desportivas ocupam um espaço de 
27.999 metros quadrados, ocupando 69,3% da área total da intervenção. Os 
equipamentos sociais e instalações do governo ocupam um espaço de 3.850 metros 
quadrados, ocupando 9,5% da área de intervenção. A concepção deste projecto 
para além de assegurar os pedidos das instalações educacionais e desportivos, 
contempla ainda equipamentos sociais e instalações para serviços públicos, no 
sentido de diminuir os custos da renda do governo e assegurar o desenvolvimento 
multifuncional sustentável da região.  
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建議體育設施建築空間概念 

為讓地塊使用更有效及增加更多體育設施建築空間，同時考慮建築

體量景觀微氣候等環境條件，以及建築時間和成本等因素，規劃方案對

體育設施的建築空間提出了三個構想：地面空間、地面上層空間、地下

空間。 

地面空間的構想主要是以保留原有蓮峰運動場不作改動的概念，利

用運動場以外其他地面的空間在設有條件限制下增建體育設施。優點是

建築成本較低，建築時間較短，且建設期間運動場可以正常運作，保留

地下空間日後使用靈活性，如作防災功能設施。 

地面上層空間構想即地面層在設有條件限制下擴展可用建築面積，

容納室內球類活動場地及泳池，而天台則用作田徑場及足球場等原有用

途。這個選擇的優點在於可以平衡使用面積增量建築時間和費用等元素。

此外，就望廈山景觀視廊而言，視角點始終是開放式的田徑及足球場，

並沒有改變。然而其弱點在於整個體量較大的體育設施對近距離景觀可

能造成某程度影響。 

地下空間的構想是在無條件限制下擴展體育用地的地下建築空間作

為容納新增球類活動場地及泳池等或作防災功能等設施。即體育設施概

念是以兩層的規模建設，地面層為田徑場及足球場，地下層為其他室內

場地。由於本地塊的土地開發空間有限，故有關部門在具體設計時需考

慮新增的田徑足球練習場的要求標準。這構想可提供更多的體育設施，

但建造地下空間時間較長，成本較高。 

三個體育設施的空間概念只是就體育設施空間作出建議，並沒有特

别限制項目用地的地下空間使用，以確保日後地下空間用途和使用規模

的最大彈性。 

附圖A101-A106 

Sugestões sobre o Uso do Espaço para a Construção de Instalações Desportivas  

A fim de permitir o aproveitamento efectivo dos terrenos e aumentar mais espaço 
para a construção das instalações desportivas, teve em consideração a volumetria da 
construção, as paisagens, as condições ambientais, a duração da construção e os custos. Em 
relação ao projecto de planeamento para a sua construção tem as seguintes 3 concepções: 
espaço do piso térreo, espaço acima do solo, espaço do subsolo. 

A concepção do espaço em superfície visa manter a essência do sítio actual de centro 
desportivo Lin Fong, aproveitando espaço em superfície de terrenos nos arredores deste 
centro sob condições possíveis para a construção de instalações desportivas. As vantagens 
deste plano está nos custos e no tempo reduzido para as obras de construção, permitindo 
ainda o normal funcionamento das instalações existentes, durante o período da construção 
e manter o espaço subterrâneo para uso flexível no futuro. 

A concepção do espaço acima do solo, ou seja, sob as condições limitadas o espaço 
acima do solo poderá ser alargado para a área de construção, para albergar o pavilhão para 
modalidades desportivas com bolas e a piscina e no terraço para os usos originais como 
campos de atletismo e de futebol. A vantagem desta opção é poder encontrar o equilíbrio 
entre o aumento da área de utilização, e os custos como também o tempo de construção. 
Além disso, como se trata de campos de atletismo e de futebol em espaço aberto, que em 
termos de visibilidade à vista para a Colina de Mong Há permanece inalterada. A 
vulnerabilidade desta opção reside na elevação da estrutura de construção que poderá ter 
certo impacto de visibilidade mas talvez insignificante nos arredores mais próximos. 

A ideia sobre o uso do espaço do subsolo tem por objecto a ampliação do espaço de 
construção destinadoas instalações desportivas para albergar o pavilhão para modalidades 
desportivas com bolas, a piscina e as instalações da prevenção de desastres. Assim a 
concepção de espaço para instalações desportivas será distribuído da seguinte forma, a nível 
do rés‐do‐chão dedicado ao atletismo e ao futebol, e a nível da cave é atribuído para outros 
desportos em recinto coberto. Tendo em consideração que a exploração do presente 
terreno é limitada, as entidades competentes devem ter em conta os padrões exigidos para 
o novo campo de treinamento de futebol e atletismo durante a fase de concepção. Este 
projecto de planeamento permite o aumento de espaço para as instalações desportivas, no 
entanto, a construção subterrânea é mais demorosa e o seu custo é mais alto. 

As três ideias sobre o uso do espaço para instalações desportivas são apenas 
conceptuais, nesta fase, não há restrições para a função ou o uso do espaço subterrâneo, a 
fim de garantir a maior flexibilidade do futuro planeamento, sobretudo sua finalidade e a 
sua dimensão. 

Anexo (A101-A106) 
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交通可行性評估 

三個方案主要增加的交通使用量來自常用的教育設施即學校，而體育設施所帶

來的使用量相比學校壓力較低，因為一般使用時段不是集中於上下班高峰時段，而且

大型賽事則會設有特別交通安排，故體育設施不會顯著增加高峰時段的交通壓力。 

根據交通可行性評估，儘管在2025年，規劃範圍周邊有少部分路段在規劃方案

設置前交通量和道路擁擠度已達到超飽和狀態(擁擠度超越100%)。在規劃範圍周邊有

一定路段仍未飽和，通過執行細則層面的交通安排並結合下段建議，應有條件承擔規

劃範圍新增的交通量。 

而在考慮及紓緩學校上下課造成的人流，建議規劃範圍設置天橋形式步行系統，

與現有行人天橋和地面交通設施連接，接駁規劃範圍內各項設施，並附有讓行人橫過

白朗古將軍大馬路及青洲大馬路的天橋，減少因行人過馬路對路面交通的壓力，長遠

更可兼容作為輕軌站的配套設施，滿足及配合公交優先的政策。 

Avaliação do Trânsito 

O aumento do tráfego rodoviário está intimamente relacionado com as 
instalações educativas, como escolas. Comparativamente, as instalações 
desportivas causam menos pressão no trânsito uma vez que o período de 
funcionamento destas instalações não coincide com as horas de ponta, além disso, 
durante a realização de eventos desportivos podem ser tomadas medidas de gestão 
rodoviária que minimizem o fluxo rodoviário durante as horas de ponta.  

De acordo com a avaliação efectuada sobre o trânsito rodoviário, prevê-se 
que em 2025, nos arredores da área de intervenção, alguns troços atinjam o ponto 
de saturação máxima (superior a 100%), no entanto é possível que tal não suceda 
noutros troços das vias. A implementação de medidas específicas relativas ao 
tráfego rodoviário e a criação de vias alternativas podem diminuir o fluxo rodoviário, 
pelo que apresentamos a seguir algumas sugestões. 

Para aliviar o fluxo rodoviário causado pelas escolas, propomos a construção 
de passagem superior pedonal de interligação entre a passagem pedonal existente, 
as instalações rodoviárias à superfície e às várias instalações dentro da área de 
intervenção. Propomos ainda a construção de outra passagem superior pedonal 
para atravessar a Avenida do Conselheiro Borja e a Avenida do General Castelo 
Branco, o que reduz a pressão do trânsito causada pelo tráfego dos peões nos 
passeios. Além do mais, no futuramente, estas servirão como instalações 
complementares de ligação à estação do Metro Ligeiro, em consonância com a 
política de uso prioritário dos transportes públicos. 
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環境可行性評估 

參考本澳環境保護局的各個環境影響評估指引的文件（2014年版），以及香港

相關環評指引，對水質、生態、空氣質量、噪音、土地污染、景觀及視覺、廢物管理

和光污染等八個元素作分析。 

由於規劃範圍沒有敏感的生態環境，且項目建設為非工業用途，因此所提出的

規劃方案，在水質、生態、土地污染、及光污染四個方面，考察現時規劃範圍的環境

和分析擬建項目的影響，現時皆沒有顯示需要作進一步的深度環境評估。在景觀及視

覺，以及廢物管理方面，預期所規劃的項目將不會對區內環境有顯著影響。而在空氣

質量和噪音方面，其污染源主要來自新增的車流量，經分析後方案三的新增交通量較

優，其空氣及噪音影響相對較小，若增加相應措施配合，可將影響進一步降低。 

Avaliação Ambiental 

Foram analisados os resultados da avaliação efectuada pela Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental à qualidade da água, ambiente, qualidade do ar, 
ruído, poluição do solo, paisagem e visibilidade, gestão de resíduos e poluição 
luminosa.  

Uma vez que a área na área de intervenção não existem questões ambientais 
e ecológicas sensíveis e os edifícios não são de finalidade industrial, realizámos a 
avaliação ambiente em termos de qualidade da água, ambiente, poluição do solo e 
poluição luminosa, não havendo necessidade de proceder à avaliação ambiental 
com maior profundidade. 
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第一階段規劃方案的總結 

綜觀三個方案，方案三除回應體育設施及教育設施要求外，更可提供較全面的

綜合社會設施及政府服務，且新增交通量亦相對較優，因此是多方面兼顧且較為適合

的平衡方案。最終建議由委託方按本技術方案及其他多方面因素取捨後作出決定。 

而綜觀三個體育設施的垂直空間構想，“地面空間構想”以原有運動場為基礎，

只在其側興建體育館。此構想可減低建築時間及成本，對景觀影響亦較小，且建設期

間運動場仍可繼續使用，故此是建設中和建設後皆較優的選擇。三個體育設施的空間

概念只是就體育設施空間作出建議，並沒有特别限制項目用地的地下空間使用，以確

保日後地下空間用途和使用規模的最大彈性。 

 

 

 

 

 

Plano da 1.ª fase 

De entre as três propostas, a terceira é aquela que melhor se adequa às 
necessidades e aos pedidos relativos a instalações educativas e desportivas, para 
além disso, pelo facto de ser mais flexível, permite a instalação de equipamentos 
sociais e serviços públicos e, ainda, a redução do fluxo do tráfego. Por último, 
consideramos que cabe ao dono da obra decidir sobre questões técnicas e outras 
no sentido de alcançar um plano mais equilibrado.  

Relativamente à concepção vertical das três instalações desportivas a 
construir à superfície, propomos o centro desportivo existente se mantenha e que 
os pavilhões sejam construídos ao lado deste. A vantagem desta proposta reside 
no baixo custo e no curto prazo de construção, além disso, o impacto na paisagem 
é reduzido e permite o normal funcionamento das instalações existentes durante o 
período da construção. Consideramos que esta opção é a mais vantajosa, 
apresenta claras vantagens durante o período de execução e de aproveitamento 
efectivo do terreno. Nesta fase, o plano é apenas conceptual, ou seja, não há 
restrições ao uso ou finalidade do espaço subterrâneo, conferindo flexibilidade ao 
futuro planeamento do terreno. 
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第二階段規劃設計導則 

在第一階段規劃方案三的基礎上微調，編制項目地塊的規劃設計導則，透過對項目用地與周邊環境、微氣候、景觀及交通等因素分析，並遵守澳門西北區相關的
現行法律法規及指引，包括：都市建築總章程、防火安全規章（第24/95/M號法令) 、停車場條例 （第42/89/M號法令) 、工務局現行之行政指引（第
01/DSSOPT/2009 號行政指引） 、教育機構停車位特別條例等綜合考慮及為各地塊在使用時的合理性和靈活性為前提，編制各地塊的設計導則如下： 

(附圖A201-A206) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A地塊 B地塊 C地塊 

土地開發

強度 

面積 9125平方米 27450平方米 3850平方米 

用途 教育設施 – 學校 體育設施 社會及政府設施 

建議高度限制 50 米 35 米 50 米 

建議最大許可地

積比 

應遵守第01/DSSOPT/2009號

行政指引第5.2點的表II 

應遵守第01/DSSOPT/2009號行政

指引第5.2點的表II 

應遵守第01/DSSOPT/2009號行政指引第5.2

點的表II 

建議最大許可覆

蓋率 

70% - 80% 40% 應遵守第01/DSSOPT/2009號行政指引第5.2

點的表II 

垂直佔用空間 不許建造垂直佔用空間 不許建造垂直佔用空間 不許建造垂直佔用空間 

建築設計 形態及量體 建築物間須預留南北向的通風

廊道。 

應保留或優化現有田徑及足球場。

維持現時場地的環境特色。 

建築物應避免過寬的連續立面的形

態，在可行的情況下，設置梯級式

平台在建築物的南面及北面，以優

化空氣流動。 

建築物主軸宜作南北走向，以優化空氣流動。

建築物平台向北位置設置梯級式平台亦有助B

地塊西側的通風。 

建築間距 宜在A、B、C地塊相連之處預留一定空間，或作階梯式平台，以優化空氣流通。 

退縮 不適用 宜考慮近白朗古將軍大馬路一側作

適度退縮及採用階梯式的建築，以

優化建築物與街道景觀的尺度。 

宜考慮在地塊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，以優化空氣流

通。須預留足夠空間予行人通行設施的設置。 

建築特色 不適用 

綠建築及節能方

面的建議 

建築物應盡量利用自然光源，鼓勵自然風力對流有助室內溫度的調節及節能效益。 

建議參考《澳門建築物能耗優化技術指引》相關對建築物環保節能策略。 

增加綠化，採用綠化平台和天台，以減少太陽輻射的吸收，從而降低熱島效應，減少路人在炎夏不適的機會。 

逸園跑狗場原址土地利用規劃研究摘要 
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A地塊 B地塊 C地塊 

交通 行人動線 各地塊之間應預留供行人通行的空間，強化通達性，並與現時行人天橋或擬建的行人天橋連接。建議在A地塊與B地塊之間

設置不少於8米闊的行人通道。 

行車動線 宜於A地塊及B地塊之間設置內路，以減低主幹道的交通壓力，亦可用作緊急車輛通道。 

應於白朗古將軍大馬路南行改為三線行車，以提高地塊周圍交通承載量，C地塊南端亦須退縮3.5米以配合改動及為該路口

行人天橋增設升降機所需空間之用。 

停車場 1. 遵守《教育機構停車位特別條例》 

2. 必須在地段內提供學校使用者上落客區 

3. 停車場出入口： 

3.1 位置：車輛出入口位置於白朗古將

軍大馬路 

3.2 車輛出入口通道最大寬度為8.00米。  

3.3 地段東北面須設置一個車輛入口，

其最大寬度為4.00米。 

1. "A"及"MA"級之建築物，除了遵守1989年6月26日第42/89/M號法令外，
尚須提供摩托車車位，其數量不可少於法定之輕型汽車車位的25% 
2. 停車場出入口： 
  2.1 位置：車輛出入口位置於白朗古將軍大馬路 
  2.2 車輛出入口通道最大寬度為8.00米。 
3. 若現址的巴士站因設置停車場出入口而須遷移，必須在同一路段合適位置
重新安置巴士站。 

景觀 綠地、街道、

節點等空間構

想 

保留望廈山體與跑狗場之間的景觀廊道和通達性 

提供多樣的開放空間及綠化（平台、天台綠化、垂直綠化等） 

城市設計

指引 

1. 運動場地應優先提供給學校使
用 

2. 建築物須預留位置供現存之電
訊基礎設施使用 

逸園跑狗場原址土地利用規劃研究摘要 
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Directriz do Plano e “Concepção” – 2.ª Fase 

O plano da primeira fase incide sobre a concepção base e directrizes do 3.º projecto, tendo em consideração a análise das características do terreno, do ambiente envolvente, do microclima, 

da paisagem e do tráfico, etc., e o cumprimento da legislação, regulamentos e instruções relativas à parte Noroeste da cidade de Macau, nomeadamente, o Regulamento Geral de Construção 

Urbana, o Regulamento de Segurança contra Incêndios (Decreto lei nº 24/95/M), o Regulamento de Estacionamento de Veículos Automóveis (Decreto lei nº 42/89/M), a circular da DSSOPT  nº 

01/DSSOPT/2009, Condicionamentos Especiais em Termos de Lugares de Estacionamento Afectos aos Estabelecimentos de Ensino, etc. bem as necessidade e o pressuposto da flexibilidade de 

uso de cada terreno. O quadro directriz para elaboração do projecto é o seguinte (Anexo A201-A206) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcela A Parcela B Parcela C 

Parâmetros de 

Aproveitamento 

do Terreno 

Área  9125 metros quadrados  27450 metros quadrados 3850 metros quadrados 

Finalidade Instalações Educativos - Escolas Instalações Desportivas Equipamentos Sociais e Serviços do Governo 

Altura máxima permitida do 

edifício 

50 metros 35 metros 50 metros 

Índice máximo  de 

utilização do solo permitido  

Deve cumprir a Tabela II do nº 5.2 da 

Circular nº 01/DSSOPT/2009 

Deve cumprir a Tabela II do nº 5.2 da Circular               

nº 01/DSSOPT/2009 

Deve cumprir a Tabela II do nº 5.2 da Circular                       

nº 01/DSSOPT/2009 

Índice máximo  de 

ocupação do solo permitido  

70% - 80% 40% Deve cumprir a Tabela II do nº 5.2 da Circular                         

nº 01/DSSOPT/2009 

Área da ocupação vertical Não se admite a ocupação vertical Não se admite a ocupação vertical Não se admite a ocupação vertical 

Concepção 

arquitectónica 

Configuração e Tamanho  Reservar espaço suficiente para o 

corredor de ventilação entre as 

construções, evitando o efeito de 

biombo. 

Manter ou optimizar a função dos actuais campos de 

atletismo e futebol e preservar as características 

ambientais (espaço livre). 

As construções devem evitar a extensão demasiada 

larga da fachada contínua, sempre que for viável nos 

lados sul e norte deve-se construir plataforma 

trapezoidal para optimizar a circulação do ar. 

Construir o edifício principal com a orientação norte-sul, 

com vista a optimizar a circulação de ar. Construir, a norte, 

um pódio com forma trapezoidal, no sentido de permitir 

uma melhor ventilação em direcção ao Oeste da parcela B. 

Distância entre as 

construções  

Reservar certo espaço nas ligações entre as parcelas A,B e C, ou construir plataforma trapezoidal para optimizar a circulação de ar. 

Recuos Não aplicável Considerar-se o recuo adequado no lado da Av. do 

General Castelo Branco para optimizar a paisagem 

entre as construções. 

Ponderar os recuos adequados ou recuo das construções 

no terreno situado na Av. do General Castelo Branco e na 

Av. do Almirante Lacerda, para optimizar a circulação do ar. 

Manter o espaço suficiente para as passagens de peões. 

Particularidades da 

Construção  

Não aplicável 

Construções Verdes e as 

sugestões sobre a 

conservação energética 

As construções devem ter iluminação natural. Optimizar a circulação do ar para o melhor ajustamento e conservação energética da temperatura interna. 

Consultar as estratégias sobre a conservação energética do “Manual de Procedimentos Técnicos para Conservação de Energia em Edifícios de Macau”. 

Aumentar as zonas verdes, incluindo terraços e a plataformas verdes, para diminuir a absorção da radiação solar, de modo a diminuir o efeito de “calor urbano”, 
minimizando a possibilidade da indisposição física no verão. 
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Parcela A Parcela B Parcela C 

Trânsito Circulação 

Pedestre 
Manter os espaços de passagem pedestre entre os terrenos, reforçar a acessibilidade e a ligação adequada entre as passagens aéreas existente ou 

em construção. 

Circulação dos 

veículos 

Construir um túnel entre o parcela A e o parcela B, de modo a diminuir a pressão do trânsito nas artérias principais e de acesso para veículos de 

emergência. 

Cancelar os lugares de estacionamento na Av.do General Castelo Branco, na direcção Sul e aumentar a via para três faixas de rodagem, com o 

consequente aumento da capacidade do tráfego na área envolvente àqueles terrenos, a sul da parcela C também deve-se considerar o recuo de 3,5 

metros . 

Estacionamento 1. Cumprir as disposições definidas nos 

“Condicionamentos Especiais em Termos de 

Lugares de Estacionamento Afectos aos 

Estabelecimentos de Ensino”. 

2. Reservar zonas de tomada e largada de 

passageiros  

3. A entrada e a saída do Estacionamento: 

3.1  Localização: a entrada e a saída dos 

veículos situam-se na Av.do General 

Castelo Branco. 

3.2  A largura máxima do acesso, entrada e 

saída, é de 8,00 metros. 

3.3  Construir acessos para entrada de veículos 

a nordeste do terreno, cuja largura 

máxima é de 4,00 metros 

1. Nos edifícios de classes “A” e “MA”, para além do cumprimento das disposições do 
Decreto-Lei nº 42/89/M, de 26 de Junho, dever-se-á ainda reservar um número de lugares 
de estacionamento para motociclos não inferior a 25% dos lugares de estacionamento 
legalmente estipulados para veículos ligeiros. 

2. Entrada e Saída do Estacionamento: 
2.1 Localização: A entrada e a saída dos veículos situam-se na Av. do General Castelo 

Branco. 
2.2 A largura máxima do acesso para entrada e saída de veículos automóveis é de 8,00 

metros. 
3. Caso se desloque a paragem de autocarros devido à construção da entrada e a saída do 

parque de estacionamento, deve-se colocar a paragem de autocarros em local adequado 
na mesma via pública. 

Paisagem A concepção do 

espaço:Zona 

Verde, Rua,elo da 

ligação, etc 

Manter o corredor paisagístico e a acessibilidade entre a Colina de Mong Há e o Canídromo Yat Yuen 

Manter a diversidade dos espaços abertos e da zona verde (pódio, arborização nos terraços, arborização vertical, etc.) 

Directivas 

de Desenho 

Urbano 

1. As instalações desportivas devem 
destinar-se prioritariamente a 
escolas. 

2. Nos edifícios devem-se reservar 
espaço para asactuais infra-
estruturas de telecomunicações. 

12 

Resumo de Estudo do Plano de Intervenção Urbanística e Aproveitamento do 
Terreno onde actualmente se encontra o Canídromo Yat Yuen 



























逸園跑狗場原址土地利用規劃研究 
最終報告 
 

新域城市規劃暨工程顧問有限公司 
 

研究單位: 新域城市規劃暨工程顧問有限公司  
委託單位: 澳門特別行政區政府 土地工務運輸局 
2018-11-22 


	A101-A106,A201 (Updated 20180717)
	A101
	A102
	A103
	A104
	A105
	A106
	A201

	效果圖A202-A206
	A202 望廈炮台俯瞰規劃範圍
	A203 規劃範圍鳥瞰圖（東北方）
	A204 規劃範圍鳥瞰圖（西北方）
	A205 體育設施及學校設施示意圖
	A206 行政辦公及社會設施大樓示意圖

	摘要 2018.11.22

