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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
INTRODUÇÃO

• Quando se fala de novos aterros é porque 
há velhos (antigos) aterros;

• Começo por fazer um breve historial dos 
aterros existentes.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
INTRODUÇÃO

• O desenvolvimento de Macau está
intímamente ligada ao incremento da sua 

área por meio de aterros

• O passado, o presente e o futuro de 
Macau não pode deixar de estar 

associado ao passado, ao presente e ao 
futuro dos aterros.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
INTRODUÇÃO – BREVE HISTORIAL DOS ATERROS EM MACAU

Macau na primeira metade 
do século XIX

O Território de Macau apenas 
incluia a Península de Macau e a 

Ilha Verde
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
INTRODUÇÃO – BREVE HISTORIAL DOS ATERROS EM MACAU

Mapa I - Mapa do território de Macau em 
finais do século XIX e princípios do 
século XX, incluindo a Península de 
Macau e a Ilha Verde, as Ilhas da Taipa 
Grande e da  Taipa Pequena e a Ilha 
Coloane e do Ilhéu de Ka-Hó
(Com um total de 11,5 km2 (Macau com 
3,6km2; Taipa com 2 km2 e Coloane com 
5,9 km2))
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
INTRODUÇÃO – BREVE HISTORIAL DOS ATERROS EM MACAU

Mapa II - (1936 -1957) Nesse período foi feita 
a ligação entre a Taipa Grande e a Taipa 
Pequena e o aumento da, já existente, união 
entre a península e a Ilha Verde. A obra de 
maior impacto, no entanto, foi a construção 
dos aterros do Porto Exterior.
(Passando a área de Macau, com a 
conclusão da 2ª.fase da  Zona de Aterros do 
Porto Exterior já nos anos 80 do século XX, 
para 17,4 km2).
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
INTRODUÇÃO – BREVE HISTORIAL DOS ATERROS EM MACAU

Mapa III - (1986 -1996) A construção  
do Aeroporto Internacional de Macau, 
inaugurado em 1995, obrigou à construção 
de aterros. Outra adição importante à área 
do território resultou das obras de fecho da 
antiga Baía da Praia Grande, nos anos 90 
do século passado, de que resultou a zona 
dos Lagos Nam Van. (Período durante o 
qual a área total de Macau passou de 17,4 
km2 para 23,8 km2)
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
INTRODUÇÃO – BREVE HISTORIAL DOS ATERROS EM MACAU

Mapa IV - (1999 - 2003) A obra de 
aterros na zona entre a Taipa e 
Coloane, de um e de outro lado do 
istmo, que desde 1968 ligava as duas 
ilhas, dão origem ao maior crescimento 
de área do território de Macau numa só
zona.  É o chamado Cotai (designação 
derivada dos nomes das ilhas de 
Coloane e da Taipa).
(Passando a área total de Macau para 
cerca de 28,00 km2).
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
INTRODUÇÃO – BREVE HISTORIAL DOS ATERROS EM MACAU

Mapa V - (2004 - 2009) Este foi o 
período, nestes últimos cem anos, em 
que houve transformações menos 
significativas na geografia do território. 
De uma maneira geral os aterros foram 
mais reduzidos.
(Com uma área total de Macau; de 29,7 
km2, distribuídos pela Península de 
Macau com 9,3 km2; Ilha da Taipa com 
6,8 km2; Ilha de Coloane com 7,6 km2 e 
Cotai com 6,0 km2)
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS

INTRODUÇÃO – Antecedentes

• em 2005 a Direcção dos Serviços de 
Estatísticas e Censos lançou um alerta :

• em 2030 Macau terá entre 750,000 a 850,000 
habitantes para uma área da ordem dos 29 
km2.

• terá 1,000,000 de habitantes entre 2040-2050.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS

INTRODUÇÃO – Antecedentes

• Coloca informalmente a questão ao Governo 
Central da RPChina em 2006.

• Formalização do pedido ao Governo Central da 
RPChina em 2008 pelo Governo da RAEM, com 
indicação das áreas e localização dos aterros.

• Em resposta, o Conselho de Estado da 
RPChina aprovou em Novembro de 2009 o 
pedido referente ao plano de aterro de uma área 
de, aproximadamente, 350 hectares.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
INTRODUÇÃO - Áreas

O novo aterro consiste em cinco zonas que se 
localizam respectivamente a Leste e a Sul da 
Península de Macau, assim como, a Norte da 
Taipa, tendo uma área total de acerca 350 
hectares.

Zona A, cerca de 138 hectares
Zona B, cerca de 47 hectares
Zona C, cerca de 33 hectraes
Zona D, cerca de 59 hectares
Zona E, cerca de 73 hectares
Área total de  cerca de 350 hectares.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
INTRODUÇÃO – As Razões

• Melhoria da qualidade de vida da população;

• Atenuação da escassez de recursos de solos que restringe o desenvolvimento 
urbano geral;

• Libertação de espaços, preservação do património mundial (Centro Histórico de 
Macau foi considerado Património Mundial pela UNESCO em Julho de 2005) e alívio 
da pressão demográfica dos bairros antigos;

• Aperfeiçoamento da estrutura da rede rodoviária e resolução do congestionamento 
de trânsito, em articulação com o desenvolvimento do transporte regional;

• Desenvolvimento que corresponde à política de diversificação moderada da 
economia;

• Equilíbrio da procura dos terrenos para finalidades social, económica, ambiental e 
cultural, com vista a implementar o princípio de desenvolvimento sustentável urbano.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
PLANEAMENTO 

• Linhas orientadoras do planeamento 
• Ênfase do sistema ambiental, promovendo o desenvolvimento 

ambiental e beneficiando a rede de transporte;
• Reforço da cooperação regional, expandindo o espaço para 

desenvolvimento;
• Conservação do património cultural, manutenção das 

características urbanas e preservação da disposição urbana de 
“colina, mar e cidade”

• Promoção da diversificação da estrutura económica em conjugação 
com as políticas do País e do Governo da RAEM;

• Construção de espaço costeiro em articulação com o corredor verde 
de Guangdong, criando um ambiente habitável;

• Necessidade de racionalizar a distribuição demográfica e 
rentabilizar os recursos de solo pelo planeamento das novas zonas 
urbanas, indo ao encontro dos princípios de excelência geral e de 
economia e maior uso.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
PLANEAMENTO - Desafios

• encontrar um equilíbrio entre a forma de satisfazer as diferentes 
expectativas sociais,  e o de promover o futuro desenvolvimento.

• racionalização do desenvolvimento de forma faseada, em 
articulação com a realidade, e de reservar recursos de solo para a 
posteridade. 

• é extremamente vasto o âmbito dos problemas que o planeamento 
urbanístico enfrenta.  Tal particularidade caracteriza-se por uma 
análise de múltiplas vertentes, juízo de múltiplo valor e reflexão 
multidireccional.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
PLANEAMENTO - PROCEDIMENTOS 

• 1.ª Fase: Concepção de planeamento

• 2.ª Fase: Anteprojecto do plano 

• 3.ª Fase: Projecto do plano



JFL 22

NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
1.ª Fase: Concepção de planeamento

• Objectivo geral

• Concretizar o posicionamento definido nas políticas 
públicas;

• Dar resposta à estratégia de cidade agradável para 
viver;

• Melhorar a qualidade de vida

• Reservar terrenos para desenvolvimento.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
1.ª Fase: Concepção de planeamento

• Objectivos específicos do planeamento

• Melhoria da qualidade de vida da população;
• Promoção da diversificação moderada da economia;
• Aumento da integração regional e desenvolvimento coordenado;
• Promoção da diversidade cultural duma cidade cosmopolita;
• Apoio mútuo e complementaridade entre os bairros antigos e as 

novas zonas urbanas;
• Criação de um ambiente seguro, confortável e agradável para viver;
• Construção de um sistema integrado de transportes amigo do 

ambiente;
• Construção de uma cidade com baixo teor de carbono, ecológico e 

economizadora de energia;
• Implementação do desenvolvimento sustentável da RAEM
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
1.ª Fase: Concepção de planeamento

• Princípios da utilização de terrenos 

• Aperfeiçoamento das infraestruturas de transporte e integração 
regional;

• Não desenvolvimento da indústria de jogos de fortuna e azar, nos 
novos aterros, dando  prioridade ás instalações relacionadas com a 
vida quotidiana da população;

• Construção de uma zona de passeio marginal, optimizando a 
paisagem urbana;

• Constituição de reservas de terras, em resposta à procura de 
habitação social dos cidadãos;

• Uso intensivo dos terrenos, com instalações tridimensionais e 
complexas;

• Utilização de, pelo menos 50 %, dos terrenos para espaço verde, 
praças, estradas e instalações de utilidade pública. 
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
1.ª Fase: Concepção de planeamento

• Limites do terreno
• ZONA A :  Limite de altura sujeito à servidão aeronáutica ;
• Limite de altura da zona de voo de helicópteros;
• Ruído de voos;
• A ilha artificial obsta à linha costeira
• ZONA B :  Paisagem do Lago Nam Van;
• Skyline urbano;
• Limite das áreas dos terrenos
• ZONAS  :  Paisagem da linha costeira;
• C e D       Limite de altura do navegador aéreo da Colina da 
• Taipa   Pequena
• ZONA E :  Limite da altura da servidão aeronáutica;
• Limite de altura da zona de voos de helicópters;
• Condições do ambiente da periferia
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
1.ª Fase: Concepção de planeamento

• Linhas orientadoras  gerais do planeamento
• Integração regional :   Cooperação entre Macau e Zhuhai;
• Construção do Portal Urbano do Canal 
• de Shizimen;
• Zona arborizada e Passeio marginal 
• Apoio e complementaridade entre os bairros antigos e as 
• novas  zonas urbanas : 
• Infraestruras de transportes;
• Instalações públicas;
• Paisagem urbana e recursos turísticos;
• Património e cultura da RAEM
• Aperfeiçoamento da articulação entre infraestruturas de transporte :
• Via rápida circular;
• Deslocação com baixo teor de carbono;



JFL 27

NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
1.ª Fase: Concepção de planeamento

• Linhas orientadoras, por zona, do planeamento

• ZONA A
• Destina-se principalmente a  bairros comerciais e residenciais, infraestruturas,     
• parque marginal,  instalações  públicas/sociais e terrenos para indústrias diversas.

• ZONA B

• Destina-se principalmente a infraestruturas rodoviárias, turismo e lazer, parques e  
• arborização, construções públicas e bairros comerciais e residenciais.

• ZONAS C,D , E

• As Zonas C e D destinam-se principalmente a bairros comerciais e residenciais.
•
• A Zona E destina-se principalmente a instalações  públicas/ comunitárias, 
• infraestruturas de transportes bairros comerciais e residenciais e terrenos para   
• indústrias diversas.        
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
1.ª Fase: Concepção de planeamento

• 1ª. FASE – Distribuição dos domínios que merecem maior preocupação

• Ordem,   Domínio  e  Percentagem ( % ):
• 1-Instalações  públicas : 18,1 %;
• 2-Plano urbanístico de macro visão/global :14,4 %;
• 3-Infra-estruturas de transportes :12,3 %;
• 4-Protecção ambiental e arborização : 6,7 %;
• 5-Turismo e cultura/indústrias diversificadas : 5,9%; 
• 6-Paisagem : 5,8 %;
• 7-Trabalhos de auscultação : 5,5 %;
• 8-Preocupação com os bairros antigos : 5,4 %;
• 9-Cooperação regional : 4,9 %;
• 10-Habitação : 4,7 %;
• 11-Hidrografia Fluvial : 4,7 %;
• 12-Construção : 4,3 %:
• 13-População : 3,9 %;
• 14-Gestão dos solos : 3,2 %;
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
2.ª Fase: Anteprojecto do plano

• Três juízos básicos :

• A forma e o resultado de utilização das novas zonas urbanas irá
afectar a estrutura e as características principais de Macau;

• O desenvolvimento das novas zonas urbanas é uma questão que 
não só importa a Macau como também a toda a Região do Delta;

• Compreender o juízo de valor de Macau e aspirações sociais, para 
chegar a consenso sobre o valor público das novas zonas urbanas.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
2.ª Fase: Anteprojecto do plano

• Três princípios do planeamento do anteprojecto :

• Princípio de desenvolvimento de particularidades :
• Transmite à posteridade a disposição dos espaços urbanos e tradições de vida 

características pela fusão cultural oriental-ocidental, com inovação das 
características urbanas, fazendo com que a modernidade contraste com o passado.

• Princípio de excelência geral :
• Tomando como ponto de partida o desenvolvimento a longo prazo da RAEM, torna-

se necessário equilibrar as diversas expectativas, utilizar as novas zonas urbanas 
como alavanca para criar condições de nova integração em termos de espaço para a 
vida da população e desenvolvimento social e, através do apoio mútuo e 
complementaridade entre os bairros antigos e as novas zonas urbanas, procurar 
uma solução mais equilibrada para o valor global da cidade.

• Princípio de baixo teor de carbono :
• Concretização do princípio de cidade ecológica, de transportes com baixo teor de 

carbono e de tecnologia de infra-estruturas amigas do ambiente, fazendo com que 
as novas zonas urbanas se tornem numa zona piloto onde se concretize o conceito 
de baixo teor de carbono..
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
2.ª Fase: Anteprojecto do plano

• Quadro conceptual de anteprojecto

• Melhorar a qualidade de vida da população, fomentando a diversificação da estrutura económica

• Primazia dos transportes públicos e deslocações ecológicas e criação de uma rede viária de 
“duplo círculo e duplo eixo”

• Aproveitar a oportunidade de cooperação regional, construindo em conjunto o portal do Canal de 
Shizimen 

• Optimizar a paisagem do ambiente ecológico e aperfeiçoar o planeamento do sistema verde 
urbano

• Proteger  “o corredor visual de paisagem” que consiste em “ colina, mar e cidade” e consolidar a 
utilização geral da linha costeira:

• Uso intensivo e complexo dos terrenos e rentabilização dos recursos dos espaços subterrâneos:

• Apoio mútuo e complementaridade entre os bairros antigos e as novas zonas urbanas e 
manutenção das paisagens urbanas singulares :

• Aperfeiçoar o sistema de protecção civil e aumentar a capacidade de intervenção
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
2.ª Fase: Anteprojecto do plano– ZONA A
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
2.ª Fase: Anteprojecto do plano– ZONA A

PONTOS ESSENCIAIS
ANTEPROJECTO – CENÁRIO I

Com uma capacidade de carga populacional planeada para cerca 
de 60 mil habitantes e uma densidade populacional aproximada de 
43 mil habitantes por km2, proporcionará cerca de 20 mil fracções 
habitacionais;

A parcela Norte será um aglomerado habitacional, a parcela Central 
um aglomerado misto de comércio e habitação e a parcela Sul um 
aglomerado de indústrias diversas e de turismo e cultura;

O corredor verde é disposto ao longo do lado Oeste e forma uma 
zona de Baía de Lazer no Porto Exterior, através da transferência 
do Terminal Marítimo;

As instalações públicas serão dispostas ao longo do lado Oeste em 
conjugação com as funções regionais e a paisagem da Península 
de Macau,. Estabelecendo relações de complementaridade mútua, 
em termos da paisagem;

A disposição geral é caracterizada por relevo que sobe no sentido 
Sul-Norte enquanto o desenho do espaço é principalmente a 
continuação da textura urbana compacta dos bairros antigos;

A circular externa será construída junto do lado Leste e o percurso 
do metro ligeiro ficará no eixo.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
2.ª Fase: Anteprojecto do plano– ZONA A

ANTEPROJECTO – CENÁRIO II

Com uma capacidade de carga populacional planeada de 
cerca de 57 mil habitantes e uma densidade populacional 
aproximada de 41 mil pessoas por km2, proporcionará cerca 
de 19 mil fracções habitacionais;

A parcela Norte será um aglomerado habitacional, a parcela 
Central um aglomerado misto de comércio e habitação e a 
parcela Sul um aglomerado de indústrias diversas e de 
turismo e cultura;

O corredor verde que ficará no centro em conjugação com a 
faixa verde costeira constituirá um sistema de espaços 
verdes completo;

As instalações públicas serão dispostas ao longo do eixo 
longitudinal com vista a elevar a sua acessibilidade;

A disposição geral é caracterizada por relevo que sobe no 
sentido Sul-Norte enquanto o desenho do espaço é
principalmente a morfologia de quarteirão regular, 
organizado e aberto que cria uma disposição de espaço 
repleto de modernidade;

A circular externa ficará no eixo longitudinal e o percurso do 
metro ligeiro seguirá ao longo desse eixo.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
2.ª Fase: Anteprojecto do plano– ZONA A

Mudança do  HeliportoMudança do Terminal Marítimo e HeliportoTerminal Marítimo do Porto Exterior-Macau

O corredor verde centralO corredor verde do Lado Oeste Sistema de espaços verdes

Tem sub- estação de electricidadeTem uma estação de traatamento de águas residuais, estação 
de água reciclada, subestação de electricidade e armazém 
intermediário de combustíveis

Principais infra-estruturas

Formar uma faixa paisagística nuclear com o eixo 
longitudinal

Formar uma zona de baía de lazer mediante a conjugação do 
lado Oeste com o Porto Exterior

Sistema de paisagem

Tem quatro paragens do metro ligeiro e a estação 
de controle fica localizada no Centro da Zona 
Norte

Tem três paragens do metro ligeiro e a estação de controle fica 
localizada na Zona Norte

Sistema de transporte por carril

Circular externa no CentroCircular externa no lado LesteSistema rodoviário

Quarteirões  regularesQuarteirões com particularidadesTextura urbana

Instalações culturais, biblioteca, recintos de exposições e cultura;      Instalações turísticas, de convenções e de 
exposições ;         Instalações de cuidados médicos : centros de saúde   ;     
Estabelecimentos educativos e de actividades juvenis e escolas;    Estabelecimentos de serviços sociais:

pavilhões desportivos/estádio; Instalações municipais/serviços públicos e instalações de segurança;
Instalações de tratamento de águas residuais e armazem intermediário de combustíveis.  
Instalações de trânsito rodoviário complementares

Principais instalações públicas

Os terrenos são principalmente destinadas às finalidades habitacional, misto de comércio e habitação, de instalações 
públicas, infra-estruturas municipais, instalações turísticas e culturais e espaços verdes.

Utlilização de solo

cerca de 19  milcerca de 20 milNúmero de fracções autónomas

41 mil pessoas/km243 mil pessoas/km2Densidade populacional

57 mil pessoas60 mil pessoasCapacidade de carga populacional planeada

ANTEPROJECTO  - CENÁRIO IIANTEPROJECTO – CENÁRIO IITEM
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
2.ª Fase: Anteprojecto do plano– ZONA B
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS

2.ª Fase: Anteprojecto do plano– ZONA B

Pontos essenciais do planeamento-Zona B

ANTEPROJECTO – CENÁRIO I  

O plano não prevê a finalidade habitacional

São predominantes as instalações turísticas e culturais, repartições públicas, instalações públicas e espaços verdes costeiros. A 
intensidade do desenvolvimento é controlada para modelar um “skyline” urbano completamente novo com instalações públicas e 
instalações turísticas e culturais.

As instalações públicas dispostas nos dois lados da Ponte Governador Nobre de Carvalho constituem a paisagem do portal da 
Península de Macau.  As construções nos dois lados da ponte quanto mais próximas da mesma, mais altas serão.  Sendo menos 
intenso o desenvolvimento da parcela Leste, o campo visual para o mar a partir da Colina da Penha torna-se mais largo.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS

2.ª Fase: Anteprojecto do plano– ZONA B

ANTEPROJECTO – CENÁRIO II

Com uma capacidade de carga populacional de cerca de 6 mil habitantes e uma densidade pupulacional aproximada de 13 mil 
pessoas por km2, proporcionará cerca de 2 mil fracções habitacionais;

Os terrenos são destinados principalmente às instalações turísticas e culturais, repartições públicas, instalações públicas e espaços 
verdes costeiros, para além da reserva de terrenos para comércio e habitação, os quais se conjugam com o desenvolvimento das 
funções de comércio e habitação da Zona de Lago Nam Van, dando complemento parcial à função mista de comércio e habitação.

As construções nos lados Leste e Oeste da Ponte Governador Nobre de Carvalho são cada vez mais altas.  É ligeiramente alta a 
intensidade do desenvolvimento da parcela Leste, o que permite um equilíbrio entre o desenvolvimento e a conservação.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
2.ª Fase: Anteprojecto do plano– ZONA B

As instalações públicas e instalações culturais 
devem harmonizar-se, formando conjuntamente a 
paisagem do portal

Nos dois lados da ponte existem instalações 
públicas, sendo mais fácil de modelar a paisagem 
do portal

Paisagem do Portal da Peninsula de Macau

A intensidade do desenvolvimento é ligeiramente 
alta, o que permite um equilíbrio entre o 
desenvolvimento e a conservação

Sendo moderada a intensidade do 
desenvolvimento, preserva o campo visual para o 
mar da Colina da Penha

Paisagem

As construções dos dois lados da Ponte 
Governador Nobre de Carvalho são relativamente 
altas, formando um skyline mais nivelado.

As construções nos dois lados da Ponte 
Governador Nobre de Carvalho são mais baixas, 
formando um skyline desnivelado mas ordenado.

Skyline

A circular externa é construída de forma subterrâneaSistema rodoviário

Instalações culturais, recintos de exposições e culturais  
Estabelecimentos educativo e de actividades juvenis e escola  
Serviços públicos : órgãos administrativos e tribunais.

Principais instalações públicas

Para além dos terrenos para instalações turísticas 
e culturais e instalações públicas, são dispostos 
terrenos para finalidade comercial e habitacional

Sem terrenos para finalidade habitacional e 
comercial; todos os terrenos são utilizados para 
instalações turísticas e culturais e instalações 
públicas

Utilização de solo

Cerca de 2 mil fracõesNão háNúmero de fracções autónomas

13 mil pessoas/km2Não háDensidade populacional

6 mil pessoasNão háCapacidade de carga populacional planeada

ANTEPROJECTO – CENÁRIO IIANTEPROJECTO   -CENÁRIO IITEM
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
2.ª Fase: Anteprojecto do plano– ZONAS C, D , E
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
2.ª Fase: Anteprojecto do plano– ZONAS C, D , E

Pontos essenciais do planeamento-Zonas C,D e E
ANTEPROJECTO – CENÁRIO I

Com uma capacidade de carga populacional planeada de cerca de 40 mil habitantes e uma densidade populacional aproximada de 24 mil pessoas por 
km2, proporcionará cerca de 13 mil fracções habitacionais.

O corredor verde é organizado ao longo da costa do Norte e a partir daí dispostos seis aglomerados de desenvolvimento.

A Zona C destina-se à habitação, enquanto que a Zona D é uma zona mista de comércio e habitação, nas quais estão equipadas apropriadamente 
espaços verdes ajardinados, terrenos para instalações turísticas, culturais e de educação.

Predominam nas Zonas quarteirões de pequena e média dimensões e textura urbana orgânicamente misturada, tendo em termos gerais um skyline 
relativamente plano.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
2.ª Fase: Anteprojecto do plano– ZONAS C, D , E

ANTEPROJECTO – CENÁRIO II 

Com uma capacidade de carga populacional planeada de cerca de 67 mil habitantes e uma densidade populacional aproximadamente de 
41 mil pessoas por km2, proporcionará cerca de 22 mil fracções habitacionais.

Sendo o núcleo a zona que medeia as novas zonas urbanas e o Norte da Taipa, é criado um lago interior de lazer e a partir daí são 
dispostos nove aglomerados de desenvolvimento.

Predominam  nas Zonas C e D terrenos para habitação, terrenos para utilização mista de comércio e habitação e espaços verdes 
ajardinados, complementarizando-se  apropriadamente terrenos para instalações culturais e turísticos e de utilidade pública.

A textura urbana dos quarteirões é principalmente de dimensão média enquanto o skyline é desnivelado.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
2.ª Fase: Anteprojecto do plano– ZONAS C, D , E

Com um skyline acidentado, é alto no Oeste e baixo no 
Leste assim como alto no centro e baixo à beira –mar..

Com um skyline de cota nivelado a paisagem natural 
assume-se como um sujeito principal

Skyline

Sendo a costa Sul mais larga, margem do lago interior 
assume-se como núcleo dos espaços verdes públicos.

Sendo a costa do Norte mais larga assume o corredor 
verde costeiro como sujeito principal

Sistema de espaços verdes

A Zona E dispõe de estação de água reciclada e 
estação de tratamento de águas residuais

A Zona E dispõe de estação de água reciclada e 
armazém intermediário de combustíveis

Principais infra-estruturas

Reserva parcialmente um, grande corredor visual da 
colina e mar do Sul-Norte

Através do controle da cota altimétrica de construções 
de toda a zona, assegura-se a ligação visual da colina e 
mar

Sistema de paisagem

Atravessa as Zonas C, D e E e tem cinco paragensAtravessa as Zonas D e E e tem três paragensSistema de transporte por carril

O sistema de mobilidade lento tem como núcleo a zona 
do lago interior

É criado um sistema de mobilidade lento na costa Norte 
do sentido Leste-Oeste

Sistema rodoviário

Predomina a disposição regular e ordenada, 
sobressaindo a imagem urbana com alta intensidade de 
desnvolvimento

Predominam os quarteirões tradicionais, sobressaindo-
se as características do bairro de baixo teor de carbono

Textura urbana

Instalações culturais, biblioteca, recintos de exposições e cultura;        Instalações turísticas, de 
convenções e de exposições ;        Instalações de cuidados médicos : centros de saúde                
Estabelecimentos educativos e de actividades juvenis e escolas ; Estabelecimentos de serviços 
sociais;  pavilhões desportivos/estádio Instalações municipais; Serviços públicos e órgãos

Principais instalações públicas

Os terrenos das Zonas C e D são destinados 
principalmente à habitação e comérico e habitação

A Zona C destina-se principalemnte a habitação A Zona 
D serve principalemnte para comércio e habitação

Utlilização de solo

cerca de 22  milcerca de 13 milNúmero de fracções autónomas

41 mil pessoas/km224 mil pessoas/km2Densidade populacional

67 mil pessoas40 mil pessoasCapacidade de carga populacional planeada

ANTEPROJECTO    - CENÁRIO IIANTEPROJECTO  - CENÁRIO IITEM
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
2.ª Fase: Anteprojecto do plano– ZONAS A, B, C, D , E

27001481270365584TOTAL

896210512Outros20

9----Protecção civil19

10---10Baía de lazer18

18---18Portal Urbano do Sul17

20172-1Integração Regional16

2525---Cultura/Construção15

4138--3Espaço Subterrâneo14

441515-14Hidrografia/Qualidade das águas13

5138328Demografia12

95704210Infra-estruturas11

107107---Solos/Planeamento10

108964-8Probl. dos  Bair. Ant.não rel. com trânsito9

13277112024Indústrias diversificadas8

13667193317Paisagem urbana7

15665253729Corredor Verde6

16569333132Habitação5

19414526815Protecção Ambiental4

232---232Destino do Terminal – Marítimo Macau3

4562445010062Instalações  públicas2

6123376812780Trânsito1

TotalPlano 
Director

Zonas C, D, EZona BZona ATópicoOrdem
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
3.ª Fase: Projecto do plano

. Terá o seu início em finais de 2012.

• Incidirá sobre o anteprojecto – cenário II (escolhidos por 35 % dos inquiridos contra 
os 18% do cenário I) , com acertos pontuais de acordo com o resultado da 
auscultação pública realizada na 2ª. fase, este trabalho de análise e de 
aperfeiçoamento está a cargo de duas entidades chinesas a “Sociedade de 
Planeamento Urbano da China” e a “Academia de Planeamento e Projecto Urbano 
da China” , que são as duas entidades responsáveis pelo plano.

• Do resultado desse trabalho haverá nova  auscultação pública com recolha de 
opiniões para  posterior  análise e sintese das mesmas

• Elaboração de relatório final

• Apreciação e aprovação do relatório.

• Conclusão da elaboração do Plano Director entre o 2º. e o 3o. Trimestre de 2013.
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NOVOS ATERROS- NOVAS ZONAS URBANAS
3.ª Fase: Projecto do plano – ZONA A

Com uma capacidade de carga populacional planeada de cerca de 
57 mil habitantes e uma densidade populacional aproximada de 41 
mil pessoas por km2, proporcionará cerca de 19 mil fracções 
habitacionais;

A parcela Norte será um aglomerado habitacional, a parcela Central 
um aglomerado misto de comércio e habitação e a parcela Sul um 
aglomerado de indústrias diversas e de turismo e cultura;

O corredor verde que ficará no centro em conjugação com a faixa 
verde costeira constituirá um sistema de espaços verdes completo;

As instalações públicas serão dispostas ao longo do eixo 
longitudinal com vista a elevar a sua acessibilidade;

A disposição geral é caracterizada por relevo que sobe no sentido 
Sul-Norte enquanto o desenho do espaço é principalmente a 
morfologia de quarteirão regular, organizado e aberto que cria uma 
disposição de espaço repleto de modernidade;

A circular externa ficará no eixo longitudinal e o percurso do metro 
ligeiro seguirá ao longo desse eixo.

Os terrenos serão utilizados principalmente para habitação, 
comércio e escritórios, instalações públicas, infra-estruturas 
municipais assim como instalações turísticas e culturais e espaços 
verdes.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
3.ª Fase: Projecto do plano – ZONA B

Com uma capacidade de carga populacional de cerca de 6 mil habitantes e uma densidade pupulacional aproximada de 13 mil pessoas 
por km2, proporcionará cerca de 2 mil fracções habitacionais;

Os terrenos são destinados principalmente às instalações turísticas e culturais, repartições públicas, instalações públicas e espaços 
verdes costeiros, para além da reserva de terrenos para comércio e habitação, os quais se conjugam com o desenvolvimento das 
funções de comércio e habitação da Zona de Lago Nam Van, dando complemento parcial à função mista de comércio e habitação.

As construções nos lados Leste e Oeste da Ponte Governador Nobre de Carvalho são cada vez mais altas.  É ligeiramente alta a 
intensidade do desenvolvimento da parcela Leste, o que permite um equilíbrio entre o desenvolvimento e a conservação.

O corredor verde costeiro estende-se de Leste a Oeste e liga em série vários pontos de interesse público, formando um sistema de lazer 
costeiro.

A circular externa é construída de forma subterrânea, com vista a reduzir a sua influência  sobre o corredor verde costeiro.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
3.ª Fase: Projecto do plano – ZONAS C, D, E

Com uma capacidade de carga populacional planeada de cerca de 67 mil habitantes e uma densidade populacional aproximadamente de 41 mil pessoas 
por km2, proporcionará cerca de 22 mil fracções habitacionais.

Sendo o núcleo a zona que medeia as novas zonas urbanas e o Norte da Taipa, é criado um lago interior de lazer e a partir daí são dispostos nove 
aglomerados de desenvolvimento.

Predominam  nas Zonas C e D terrenos para habitação, terrenos para utilização mista de comércio e habitação e espaços verdes ajardinados, 
complementarizando-se  apropriádamente terrenos para instalações culturais e turísticos e de utilidade pública.

A textura urbana dos quarteirões é principalmente de dimensão média enquanto o skyline é desnivelado.

As zonas C e D serão modeladas com bairros-piloto de baixo teor de carbono equipados de conjunto completo de instalações de apoio.

Os terrenos da Zona E serão utilizados principalmente para comércio e escritório, instalações municipais, assim como espaços verdes, para além de 
reserva de terrenos para desenvolvimento.

As Zonas C e D serão definidas como zonas-piloto de trânsito ecológico, promovendo a deslocação pedonal e a utilização de bicicletas. A Zona E assume 
as funções do sistema de trânsito normal e os de correspondência entre o metro ligeiro e os transportes públicos ecológicos.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS 
3.ª Fase: Projecto do plano – ZONAS A, B, C, D, E

------Mudança do  HeliportoTerminal  Marítimo do Porto Exterior 

---As instal. Públ. e instal. culturais 
devem harmonizar-se, formando 
conjunt. a paisagem do portal

---Paisagem do Portal da Peninsula
Macau

As const. dos 2 lados da Ponte 
Gov. Nobre de Carv. são relativ. 
altas, formando um skyline + niv.   

---

---

A intens. do desenvol. é ligeir. 
alta, o que permite um equil. 
entre o desenvol. e a conser.

---

Circular externa é implantado no 
espaço subterrâneo

---

Para além dos terrenos para 
instal. Turíst. e culturais e instal. 
públicas, são dispostos terrenos 
para finalidade comercial e 
habitacional

cerca de 2 mil 

13 mil pessoas/km2

6 mil pessoas

ZONA B

Com um skyline acidentado, é alto no Oeste e baixo no 
Leste assim como alto no centro e baixo à beira –mar..

---Skyline

Sendo a costa Sul mais larga, margem do lago interior 
assume-se como núcleo dos espaços verdes públicos.

O corredor verde centralSistema de espaços verdes

A Zona E dispõe de estação de água reciclada e 
estação de tratamento de águas residuais

Tem sub- estação de electricidadePrincipais infra-estruturas

Reserva parcialmente um, grande corredor visual da 
colina e mar do Sul-Norte

Formar uma faixa paisagística 
nuclear com o eixo longitudinal

Sistema de paisagem

Atravessa as Zonas C, D e E e tem cinco paragensTem quatro paragens do metro ligeiro 
e a estação de controle fica 
localizada no Centro da Zona Norte

Sistema de transporte por carril

O sistema de mobilidade lento tem como núcleo a zona 
do lago interior

Circular externa no  CentroSistema rodoviário

Predomina a disposição regular e ordenada, sobress. a 
imagem urbana com alta intensidade de desnvolvimento

Quarteirões  regularesTextura urbana

Instalações culturais, biblioteca, recintos de exposições e cultura;        Instalações turísticas, de convenções e de exposições ;        
Instal. de cuidados médicos : centros de saúde;                                    Estabel. educativos e de actividades juvenis e escolas ;                  
Estabel. de serviços sociais;  pavilhões desp./estádio;                          Instal. municipais; Serv. públicos e órgãos

Principais instalações públicas

Os terrenos das Zonas C e D são destinados 
principalmente à habitação e comérico e habitação

Os terrenos são principal. destinadas 
às finalidades habit., misto de comér. 
e habitação, de instal. públicas, infra-
estruturas municipais, instal. Turíst. e 
culturais e espaços verdes.

Utlilização de solo

cerca de 22  milcerca de 19 milNúmero de fracções autónomas

41 mil pessoas/km241 mil pessoas/km2Densidade populacional

67 mil pessoas57 mil pessoasCapacidade de carga popul.planeada

ZONAS C, D, EZONA A ITEM
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS

Para o ano 2030, com indice de crescimento baixo, a população atingirá os 
750 mil habitantes e com o indice de crescimento alto a população atingirá
os 850 mil habitantes, prevendo-se que atinga um milhão entre 2040-2050.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS



JFL 53

NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS

Uma situação curiosa :

A Península de Macau tinha, nas 
décadas de 20 - 30 do sécúlo XX, 
uma população estimada entre as 

100,000 e as 130,000 pessoas 
para uma área da 3,50 km2 .

Os novos aterros, terão  nas 
décadas de 20-30 do sécúlo XXI, 

uma população estimada da 
mesma ordem de grandeza e 
para uma área práticamente 

idêntica.
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS

A Península de Macau com os novos aterros –Zonas A e B  terá, nas décadas de 20-30 do 
século XXI, uma área total de 11,3 km2  que é sensívelmente a mesma área total de 
Macau (Península e as Ilhas Verde, Taipa Pequena, Taipa Grande e Coloane), nos anos 
20-30 do século XX).
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS

MACAU EM NÚMEROS :
.Linha costeira :  de cerca de 
48 km , para  <> 70 km;
.Área  : de 29,7  km2, para  < 
>33,5 km2 ;            
. População : de 565,000 
habitantes para 750,000 a 
850,000 habitantes;
. Densidade populacional : de 
<> 19,000 habitantes/km2 para 
uma estimada densidade 
populacional entre 22,000 a 
25,000 habitantes /km2.
Após a construção dos novos 
aterros os mesmos constituirão 
na sua totalidade cerca de 70 
% da área do território.

Vista aérea do expectável perfil dos aterros e das edificações no ano 2030
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
CONCLUSÃO

Nas aulas de geografia do ensino 
secundário ensinaram-nos que “Deus 

criou o mundo e os holandeses fizeram a 
Holanda” como homenagem ao trabalho 

que os holandeses tiveram na construção 
de diques, para conter a invasão do mar, 

e na construção de aterros como forma de 
conquistar mais terras
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
CONCLUSÃO

Permita-me actualizar para  “Se Deus criou 
o mundo e a Holanda foi feita pelos 

holandeses  então Macau foi feita pelos 
seus residentes ”
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
CONCLUSÃO

POPULAÇÃO

GOVERNO 
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NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
CONCLUSÃO

OBRIGADO



JFL 62

NOVOS ATERROS – NOVAS ZONAS URBANAS
CONCLUSÃO

FIM 


