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1 Infraestruturas na Zona A 
Designação 1.1 Obra de Construção da Ligação (A2) entre a Zona A e a Península de Macau 

Descrição 

Em articulação com o desenvolvimento integral da Zona A dos Novos Aterros, será 

construída a ligação A2 entre a Península de Macau e Zona A, que abrange um viaduto de 

cerca de 500 metros e uma passagem superior para peões de cerca de 300 metros, que fará 

ligação com a passagem superior para peões que dá acesso ao reservatório. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/255/ 
Data de conclusão 

prevista 
Segundo semestre de 2024 (início da obra previsto para Novembro de 2022).  

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Ligação A2 

 
Tabuleiro do viaduto e da passagem superior para peões 

 
Locais de acesso da ponte situada ao lado da Península de Macau 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/255/
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Designação 
1.2 Obras de construção de vias públicas e rede de drenagem na Zona A dos Novos 

Aterros – Arruamentos da Zona Oeste  

Descrição 

Em função de vias secundárias e subsidiárias da Zona A, a obra consiste sobretudo na 

construção de vias rodoviárias, vias pedonais, canalizações subterrâneas, galerias técnicas 

secundárias, entre outras, no lado oeste da Zona A. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/240/ 
Data de conclusão 

prevista 
Segundo semestre de 2023 

Fotografias mais 

recentes do estaleiro 

 
Obra de canalizações subterrâneas 

 
Obra de caixa de visita das canalizações subterrâneas 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/240/
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Designação 1.3 Obra de Construção do Edifício de Instalações Públicas no Lote B6 da Zona A 

Descrição 

Localizado no lote B6 da Zona A, o empreendimento destina-se à construção de um edifício 

de instalações públicas com 9 pisos de altura e um auto-silo público de 3 pisos em cave. O 

edifício irá dispor de um mercado municipal, estabelecimento de comidas e outros 

equipamentos públicos. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/33/ 
Data de conclusão 

prevista 
Segundo semestre de 2023 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Localização 

 
Fachada norte 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Obra de superestrutura 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/33/
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2 Habitação Pública na Zona A 

Designação 
2.1 Empreitada de concepção e construção de habitação pública no lote A1 da 

Zona A  

Descrição 

Localizado no Lote A1 da Zona A, o empreendimento abrangerá 800 fracções habitacionais 

e um auto-silo público, sendo que o 1.º piso em cave servirá de parque de estacionamento 

de transportes públicos.  

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/41/ 
Data de conclusão 

prevista 
Segundo semestre de 2026 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Localização 

 
Habitação pública no Lote A1 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Obra de fundações e de estacas prancha de aço 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/41/
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Designação 
2.2 Empreitada de concepção e construção de habitação pública no lote A2 da 

Zona A 

Descrição 
Localizado no Lote A2 da Zona A, o empreendimento abrangerá cerca de 1100 fracções 

habitacionais e um auto-silo público. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/42/ 
Data de conclusão 

prevista 
Primeiro semestre de 2026 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Localização 

 
Habitação Pública no Lote A2 da Zona A 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Obra de fundações e de estacas prancha de aço 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/42/


9 

Designação 
2.3 Empreitada de concepção e construção de habitação pública no lote A3 da 

Zona A 

Descrição 
Localizado no Lote A3 da Zona A, o empreendimento abrangerá cerca de 754 fracções 

habitacionais e um auto-silo público. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/43/ 
Data de conclusão 

prevista 
Segundo semestre de 2025. 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Localização 

 
Habitação pública no lote A3 da Zona A 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Obra de escavação de cave 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/43/
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Designação 
2.4 Empreitada de concepção e construção de habitação pública no lote A4 da 

Zona A 

Descrição 
Localizado no lote A4 da Zona A, o empreendimento abrangerá 1566 fracções 

habitacionais e um auto-silo público. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/44/ 
Data de conclusão 

prevista 
Segundo semestre de 2026 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Localização 

 
Habitação pública no Lote A4 da Zona A 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Obra de fundações e de estacas prancha de aço 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/44/
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Designação 
2.5 Empreitada de concepção e construção de habitação pública no lote A12 da 

Zona A 

Descrição 
Localizado no Lote A12 da Zona A, o empreendimento abrangerá 954 fracções 

habitacionais e um auto-silo público. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/45/ 
Data de conclusão 

prevista 
Primeiro semestre de 2026 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Localização 

 
Habitação pública no lote A12 da Zona A 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Obra de fundações e de estacas prancha de aço 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/45/
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Designação 
2.6 Obra de Construção de Habitação Pública no lote B4 da Zona A – Obra de 

superestrutura 

Descrição 
Localizado no lote B4 da Zona A, o empreendimento abrangerá 1575 fracções habitacionais 

e um auto-silo público. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/218/ 
Data de conclusão 

prevista 
Segundo semestre de 2024 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Localização 

 
Habitação pública no lote B4 da Zona A 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Obra da estrutura das torres 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/218/
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Designação 
2.7 Obra de construção de habitação pública no lote B9 da Zona A — Obra de 

superestrutura 

Descrição 
Localizado no Lote B9 da Zona A, o empreendimento abrangerá 642 fracções habitacionais 

e um auto-silo público. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/48/ 
Data de conclusão 

prevista 
Primeiro semestre de 2024  

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Localização 

 
Habitação pública no lote B9 da Zona A 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Obra da estrutura das torres 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/48/
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Designação 
2.8 Empreitada de construção de habitação pública no lote B10 da Zona A — Obra 

de superestrutura 

Descrição 
Localizado no Lote B10 da Zona A, o empreendimento abrangerá 800 fracções 

habitacionais e um auto-silo público. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/49/ 
Data de conclusão 

prevista 
Primeiro semestre de 2024 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Localização 

 
Habitação pública no lote B10 da Zona A 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Obra da estrutura das torres 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/49/
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3 Obras de construção no lote P dos Novos Aterros da Areia Preta 
Designação Habitação para alojamento temporário e habitação para troca no lote P  

Descrição 

O empreendimento abrange os lotes A, B e C, dos quais no lote A (destinado à habitação 

para troca) serão construídas cerca de 2 000 fracções para serem adquiridas pelos 

compradores de fracções autónomas do edifício em construção Pearl Horizon que 

preencheram os requisitos e registados. Quanto aos lotes B e C (destinados à habitação para 

alojamento temporário), serão disponibilizadas 2 803 fracções para os proprietários 

afectados pela reconstrução dos edifícios, no âmbito da renovação urbana.  

Serão também criados cerca de 2 900 lugares de estacionamento para veículos privados e 

mais de 1 000 lugares de estacionamento para motociclos, bem como espaço comercial, 

instalações de lazer, área arborizada, paragens de correspondência de autocarros, duas vias 

públicas novas, vias para veículos de emergência, zonas pedonais, entre outros. 

Página electrónica https://www.mur.com.mo/en/project/lot_p 
Data de conclusão 

prevista 
Final de 2024 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Habitação para alojamento temporário e habitação para troca no lote P 

 
Novas vias públicas no lote P 

https://www.mur.com.mo/en/project/lot_p
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Designação Habitação para alojamento temporário e habitação para troca no lote P  

Fotografias mais 

recentes do estaleiro 

 
Lote A (habitação para troca) – Obra do maciço de estacas 

 
Lote B (habitação para alojamento temporário) – Obra da estrutura do rés-do-chão 

 
Lote C1 (habitação para alojamento temporário) – Obra do maciço de estacas 
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4 Novo Bairro de Macau 
Designação Novo Bairro de Macau na Ilha de Hengqin 

Descrição 

Em articulação com a construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e 

Macau em Hengqin, no projecto serão incluídas as vertentes de habitação, educação, saúde 

e serviços sociais, entre outras. 

Após a sua conclusão, serão proporcionadas cerca de 4 000 fracções habitacionais e mais 

de 200 fracções destinadas a quadros qualificados. Em consonância com os serviços sociais 

de Macau, o projecto inclui ainda a criação de jardim-de-infância, escola primária, posto 

de saúde, centro de serviços para idosos e centro de serviços gerais para as famílias. Quanto 

às instalações complementares, serão criados cerca de 4 000 lugares de estacionamento 

para automóveis e cerca de 5 000 m2 de área comercial. 

Página electrónica https://www.mur.com.mo/project/macau_new_neighborhood 
Data de conclusão 

prevista 
Segundo semestre de 2023 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
27 edifícios habitacionais no Novo Bairro de Macau 

 
Praça comercial 

 
Escola primária 

https://www.mur.com.mo/project/macau_new_neighborhood
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Designação Novo Bairro de Macau na Ilha de Hengqin 

Fotografias mais 

recentes do estaleiro 

 
Obras de superestrutura, em curso, do Novo Bairro de Macau 

 
Montagem das escadas pré-fabricadas 

 
Conclusão da obra de estrutura principal do jardim-de-infância 
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5 Residências para Idosos 

Designação 
Empreitada de Concepção e Construção de Residências para Idosos na Avenida do 

Nordeste 

Descrição 

Tratando-se da primeira obra pública de concepção e construção destinada aos idosos em 

Macau e da primeira obra pública com recurso à técnica de montagem de peças pré-

fabricadas na história de Macau, as Residências para Idosos localizam-se no lote P dos 

Novos Aterros da Areia Preta, disponibilizando, após a sua conclusão, 1815 fracções com 

tipologia T0. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/22/ 
Data de conclusão 

prevista 
Segundo semestre de 2023 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Residências para Idosos 

 
Apartamento modelo de Residências para Idosos 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Obra da superestrutura 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/22/
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6 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas 

Designação 

1 Obra das Estruturas Principais do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas 

2 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção do Edifício do Laboratório 

Central 

3 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção do Edifício Residencial 

para Trabalhadores 

Descrição 

1. Obra das Estruturas Principais do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas: 

Hospital Geral, composto por 3 pisos em cave, rés-do-chão e 17 andares; Edifício 

de Apoio Logístico, composto por 2 pisos em cave, rés-do-chão e 11 andares; 

Edifício de Administração e Multi-Serviços, composto por 3 pisos em cave, rés-do-

chão e 18 andares. Para além desses três edifícios, a empreitada inclui também obras 

de arruamentos, infra-estruturas, e entre outras. 

2. O Edifício do Laboratório Central terá 17 pisos de altura e 3 pisos em cave. O parque 

de estacionamento e os laboratórios de testes serão criados nos pisos em cave, sendo 

o rés-do-chão destinado a átrio e instalações electromecânicas, e os pisos superiores 

destinados a centro de monitorização e controlo de doenças, laboratório de saúde 

pública, entre outros. 

3. O Edifício Residencial para Trabalhadores inclui 3 pisos em cave, rés-do-chão e 20 

andares. O parque de estacionamento será criado nos pisos em cave, sendo o rés-do-

chão e o primeiro andar destinados a salas multifuncionais, instalações 

electromecânicas, entre outros, e os pisos superiores destinados a residências dos 

trabalhadores. 

Páginas electrónicas 

1. http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/14/ 

2. http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/18/ 

3. http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/4/15/ 

Data de conclusão 

prevista 

1. Obra das Estruturas Principais do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas (4.º 

trimestre de 2022) 

2. Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção do Edifício do Laboratório 

Central (Primeiro semestre de 2023)  

3. Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção do Edifício Residencial 

para Trabalhadores (Concluído) 

Fotografias mais 

recentes do estaleiro 

 
Obras de muro cortina e de remodelação, em curso, dos edifícios das Estruturas 

Principais 

 
Obras de muro cortina e de remodelação do Edifício do Laboratório Central, em curso 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/14/
http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/18/
http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/4/15/
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Designação 

1 Obra das Estruturas Principais do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas 

2 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção do Edifício do Laboratório 

Central 

3 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção do Edifício Residencial 

para Trabalhadores 

Fotografias mais 

recentes do estaleiro 

 
Instalação das mesas dos laboratórios no 4.º andar do Edifício do Laboratório Central, 

em curso 

 
Edifício Residencial para Trabalhadores 

 
Residências para trabalhadores 
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7 Empreitada de Ampliação do Centro Hospitalar Conde São Janurário 

Designação 
Empreitada de Ampliação do Centro Hospitalar Conde São Januário (1.ª fase) – Edifício 

de Especialidade de Saúde Pública – Obra de Superestrutura 

Descrição 

O empreendimento situa-se a sudoeste do Centro Hospitalar Conde São Januário, destina-

se à construção de um edifício de 8 pisos (incluindo rés-do-chão) que dispõe de 80 quarto 

individuais de isolamento, área de cirurgia, laboratório, entre outros. Será também criada 

uma passagem superior e um tunel de ligação ao actual Centro Hospitalar e ao Alojamento 

dos Profissionais de Saúde de Primeira Linha 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/26/ 
Data de conclusão 

prevista 
1.º semestre de 2023 

Fotografias mais 

recentes do estaleiro 

 
Edifício de Especialidade de Saúde Pública 

 
Modelo de enfermaria 

 
Passagem superior para peões que liga o 

Hospital 

 
Passagem superior para peões que liga ao 

Alojamento dos Profissionais de Saúde de 

Primeira Linha 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/26/
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8 Instalações dos Tribunais 

Designação 

1 Empreitada de Construção do Tribunal de Ú ltima Instância na Av. da Praia Grande _ 

Fundações, Caves e Suporte de Paredes Exteriores 

2 Empreitada de Construção das Instalações do Tribunal Judicial de Base nos Lotes 

C12 a C14 no Lago Nam Van 

3 Empreitada de Construção das Instalações do Tribunal Judicial de Base nos Lotes C1 

a C4 no Lago Nam Van _ Fundações, Caves 

Descrição 

1. Esta empreitada consiste na remodelação do antigo tribunal situado na Avenidade da 

Praia Grande de acordo com as exigências da Lei de Salvaguarda do Património 

Cultural, mantendo-se uma parte das paredes exteriores do antigo edifício da Polícia 

Judiciária localizado na Rua Central, e será construído um novo edifício. 

2. Construção do novo edifício do Tribunal de Segunda Instância situado no Lote C12 e 

C14, junto da Av. Dr. Sun Yat Sen, o qual inclui escritório e sala de audiência para o 

Tribunal de Segunda Instância e Tribunal Administrativo. 

3. Mantém-se o edifício do Tribunal Judicial de Base existente no Lote C2 do Lago Nam 

Vam, sendo contruído um edifício que faz ligação ao mesmo nas parecelas contíguas 

C1 e C3, enquanto que o Lote C4 será destinado ao Ministério Público sediado no 

escritório do Tribunal Judicial de Base. 

Página electrónica 

1. http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/264/ 

2. (Criação em curso da página electrónica sobre projecto do Tribunal de Segunda 

Instância) 

3. http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/270/ 

Data de conclusão 

prevista 

1. Empreitada de Construção do Tribunal de Ú ltima Instância na Av. da Praia Grande _ 

Fundações, Caves e Suporte de Paredes Exteriores (1.° semestre de 2024) 

2. Concepção em curso do Edifício do Tribunal de Segunda Instância (Prevê-se concurso 

público em 2023 para o respectivo projecto) 

3. Empreitada de Construção das Instalações do Tribunal Judicial de Base nos Lotes C1 

a C4 no Lago Nam Van _ Fundações, Caves (1.ª semestre de 2025) 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Instalações do Tribunal de Ú ltima Instância na Av. da Praia Grande _ Vista noroeste da 

Rua Central 

 
Instalações do Tribunal de Segunda 

Instância 

 
Instalações do Tribunal Judicial de Base (à 

esquerda) 

Ministério Público sediado no escritório do 

Tribunal Judicial de Base (à direita) 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/264/
http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/270/
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9 Edifício de Escritórios para a Administração 

Designação 
9.1 Empreitada de Construção da 1.ª Fase do Edifício de Escritórios para a 

Administração — Fundações e caves 

Descrição 

A presente empreitada situa-se no Lote 12 dos Novos Aterros do Porto Exterior (NAPE), é 

um edifício de escritórios para a administração composto por 4 pisos em cave destinados 

para parque de estacionamento, 2 pisos em pódio e 2 torres. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/243/ 
Data de conclusão 

prevista 
1.º trimestre de 2025 

Imagem renderizada 

por computador 

 
1.ª Fase do Edifício de Escritórios para a Administração 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Obras de fundações por estacas 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/243/
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Designação 
9.2 Empreitada de Construção da 2.ª Fase do Edifício de Escritórios para a 

Administração — Fundações e caves 

Descrição 

A presente empreitada situa-se no lote 25 dos Novos Aterros do Porto Exterior (NAPE), é 

um edifício de escritórios para a administração composto por 3 pisos em cave destinados 

para parque de estacionamento, 2 pisos em pódio e 2 torres. O pódio é um centro de 

reuniões, que dispõe de sala polivalente, sala de exposições e sala de reuniões, a torre serve 

de escritório e a cave funciona como parque de estacionamento. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/242/ 
Data de conclusão 

prevista 
2.º semestre de 2024 

Imagem renderizada 

por computador 

 
2.ª Fase do Edifício de Escritórios para a Administração 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Obras de fundações por estacas 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/242/
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10 Novo Edifício de Comando do Corpo de Polícia de Segurança Pública e Unidade Táctica 

de Intervenção Policial 

Designação 
Empreitada de Construção do Novo Edifício de Comando do Corpo de Polícia de 

Segurança Pública e Unidade Táctica de Intervenção Policial na Zona E1 

Descrição 

O Novo Edifício de Comando do Corpo de Polícia de Segurança Pública e Unidade Táctica 

de Intervenção Policial localiza-se na zona E1 dos Novos Aterros Urbanos, está projectado 

sob a forma de U e é constituído por três edifícios, com nove pisos de altura e dois pisos 

em cave destinados para parque de estacionamento. De acordo com as necessidades de 

funcionamento dos dois serviços, o edifício será dotado de sala de comando, centro de 

operações 999, sala de conferência de imprensa, sala de equipamentos do sistema de 

vigilância electrónica urbana de Macau, sala de utilização polivalente, sala de 

armazenamento de armas, sala de detenção e escritório, bem como espaço comum para 

treino. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/24/ 
Data de conclusão 

prevista 
1.º semestre de 2024 

Imagem renderizada 

por computador 

 
Corpo de Polícia de Segurança Pública e Unidade Táctica de Intervenção Policial 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Construção da superestrutura 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/24/
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11 Edifício dos Serviços de Alfândega 
Designação Empreitada de construção do Novo Edifício dos Serviços de Alfândega na Taipa 

Descrição 

O Novo Edifício dos Serviços de Alfândega na Taipa situa-se na “Zona E1” dos Novos 

Aterros Urbanos, com 7 sete pisos de altura, sendo 2 pisos destinados a parque de 

estacionamento. Segundo as necessidades de funcionamento operacional, o edifício terá um 

centro de comando operacional, sala de detenção, sala de vigilância e controlo, sala de 

interrogatório, escritório, sala de formação, bem como sala de tiro. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/25/ 
Data de conclusão 

prevista 
2.º semestre de 2023 

Imagem renderizada 

por computador 

 
Novo Edifício dos Serviços de Alfândega na Taipa 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Construção da superestrutura 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/25/
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12 Edifício para Arquivo de Documentos Oficiais 

Designação 
Empreitada de Concepção e Construção do Edifício para Arquivo de Documentos Oficiais 

no Lote O4 em Pac On 

Descrição 

O Edifício terá 13 pisos de altura, destinado principalmente a arquivo de documentos, no 

rés-do-chão haverá uma zona para cargas e descargas para camiões e uma plataforma de 

carga, sendo 1 piso em cave destinado a parque de estacionamento. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/6/ 
Data de conclusão 

prevista 
2.º semestre de 2023 

Imagem renderizada 

por computador 

 
Vista aérea sudoeste 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Construção da superestrutura 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/6/


29 

13 Teatro Caixa Preta 
Designação Empreitada de Construção do Teatro Caixa Preta do Centro Cultural de Macau 

Descrição 

O Teatro Caixa Preta do Centro Cultural de Macau situa-se ao lado do Centro Cultural, 

junto da Avenida Dr. Sun Yat-Sen, é composto por 3 pisos e 1 cave, dotado de 2 salas de 

teatro, bastidores, salas de ensaio, sala de maquilhagem e escritório,  

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/47/ 
Data de conclusão 

prevista 
1.º semestre de 2023 

Imagem renderizada 

por computador 

 
Exterior do Teatro Caixa Preta 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Execução do revestimento da parede exterior 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/47/
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14 Quarta Ligação Macau-Taipa e Rede Viária na Periferia 
Designação 14.1 Empreitada de Concepção e Construção da Quarta Ligação Macau-Taipa 

Descrição 

Construção de uma ponte marítima que fará ligação à Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte 

Hong Kong — Zhuhai — Macau, à Zona A e E dos Novos Aterros Urbanos, a qual terá 

uma linha principal com cerca de 3,1km de comprimento, entre a qual o troço sobre o mar 

terá cerca de 2,9km de comprimento, incluindo a instalação de duas pontes sobre vãos 

navegáveis, cuja distância de afastamento atinge os 280 metros. A estrada da linha principal 

da Ponte consiste de oito vias de trânsito nos dois sentidos, entre as quais, as duas vias de 

trânsito centrais são destinadas para vias exclusivas para ciclomotores e motociclos. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/3/ 
Data de conclusão 

prevista 
1.º semestre de 2024 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Vista completa da Quarta Ponte Marítima Macau-Taipa 

 
Vista completa da Quarta Ponte Marítima Macau-Taipa 

Fotografias mais 

recentes do estaleiro 

 
Trabalhos de relativos ao viaduto de acesso da ponte de aço da Zona E 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/3/
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Designação 14.1 Empreitada de Concepção e Construção da Quarta Ligação Macau-Taipa 

Fotografias mais 

recentes do estaleiro 

 
Trabalhos de elevação e montagem do viaduto de acesso da ponte de aço no lado sul da 

Zona E 

 
Execução da obra de estrutura do pilar G3 da ponte principal 

 
Execução da obra de estrutura do pilar Z4 da ponte principal 

  



32 

Designação 
14.2 Empreitada de construção da rede viária na periferia dos pontos de partida e de 

chegada da quarta ponte Macau-Taipa – Ligação de Pac On 

Descrição 

Serão construídos um viaduto de acesso da Quarta Ponte Marítima Macau-Taipa à Zona E 

dos Novos Aterros Urbanos destinado aos automóveis ligeiros, ciclomotores e motociclos, 

uma ponte de ligação na Avenida de Wai Long e no Terminal Marítimo de Pac On que dará 

acesso à Quarta ponte bem como, serão realizados os trabalhos de reordenamento das redes 

viárias e das canalizações subterrâneas na periferia. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/32/ 
Data de conclusão 

prevista 
2.º semestre de 2023 

Imagem renderizada 

por computador 

 
Traçado de ligação entre a UOPG Pac On e o viaduto 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Execução da obra de armadura estrutural do viaduto 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/32/
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Designação 
14.3 Empreitada de construção da rede viária na periferia dos pontos de partida e de 

chegada da quarta ponte Macau-Taipa — Ligação da Av. Wai Long 

Descrição 

Será construído um viaduto na Avenida de Wai Long e no Terminal Marítimo de Pac On 

que fará uma ligação à Quarta Ponte Marítima Macau-Taipa e à Estrada de Pac On e serão 

realizados os trabalhos de reordenamento nas vias. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/31/ 
Data de conclusão 

prevista 

1.º semestre de 2023 (1.ª fase)  

1.º semestre de 2024 (2.ª fase) 

Imagem renderizada 

por computador 

 
Traçado que interliga a Avenida de Wai Long e o viaduto 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Trabalhos de soldaduras da ponte de aço e de aplicação de tinta 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/31/
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Designação 

14.4 Empreitada de construção da rede viária na periferia dos pontos de partida e de 

chegada da quarta ponte Macau-Taipa – Ligação do posto fronteiriço na ilha 

artificial 

Descrição 

Construção da Quarta ponte Macau-Taipa e dos viadutos de ligação entre a ilha fronteiriça 

artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e a Zona A dos novos aterros urbanos, e 

reordenamento da rede viária no lado sudoeste da ilha fronteiriça artificial da Ponte Hong 

Kong-Zhuhai-Macau e do sistema de drenagem. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/34/ 
Data de conclusão 

prevista 
2.º semestre de 2023 

Imagem renderizada 

por computador 

 
Ligação do posto fronteiriço na ilha artificial 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Instalação da ponte de aço 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/34/
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Designação 
14.5 Empreitada de construção da rede viária na periferia dos pontos de partida e de 

chegada da quarta ponte Macau-Taipa – Eixo Leste (Fase 1) 

Descrição 
Construção da rampa de acesso, de arruamento e sistema de drenagem a leste da Zona A, 

do túnel para motociclos e da estação elevatória de águas pluviais. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/36/ 
Data de conclusão 

prevista 
2.º semestre de 2023 

Imagem renderizada 

por computador 

 
Ligação do posto fronteiriço na ilha artificial e do Eixo Leste da Zona A 

Fotografia mais 

recente do estaleiro 

 
Construção da estrutura do túnel para motociclos 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/36/
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15 Metro Ligeiro de Macau 

Designação 
15.1 C390B_Empreitada de Construção Principal da Linha Seac Pai Van do Metro 

Ligeiro 

Descrição 

A Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro, com um comprimento de cerca de 1,6 quilómetros, 

passará pela Estrada do Istmo, Rotunda de Seac Pai Van e Estrada de Seac Pai Van, com 

duas estações, designadamente estação de “Seac Pai Van” e estação do “Hospital das Ilhas”. 

Os passageiros poderão aceder à Linha da Taipa, através da estação de correspondência de 

ligação à Estação do Hospital das Ilhas. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/37/ 
Data de conclusão 

prevista 
1.º semestre de 2024 (com entrada em funcionamento prevista para o 2.º semestre de 2024) 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Traçado da Linha Seac Pai Van 

 
Estação do Hospital das Ilhas e a sua estação de correspondência 

 
Estação de Seac Pai Van 

http://www.dsop.gov.mo/construction/1/37
http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/37/
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Designação 
15.1 C390B_Empreitada de Construção Principal da Linha Seac Pai Van do Metro 

Ligeiro 

Fotografias mais 

recentes do estaleiro 

 
Construção da estrutura da Estação do Hospital das Ilhas 

 
Construção da estrutura da Estação de 

correspondência 

 
Construção da estrutura da Estação de Seac 

Pai Van 

 
Execução da elevação e montagem do 

viaduto da Estrada Flor de Lótus 

 
Construção do viaduto do Istmo 

  

http://www.dsop.gov.mo/construction/1/37
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Designação 15.2 Construção da Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin 

Descrição 

A Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin terá um comprimento total de 

2,2 quilómetros e duas estações, com um segmento de túnel de cerca de 900 metros, 

começando pela Estação HE1 (estação elevada) no lado de Macau, circulando, desde a 

Ponte Flor de Lótus, na parte sul, até ao Posto Fronteiriço de Hengqin, por um túnel 

subaquático que atravessará, em direcção ao oeste, a zona de Shizimen e chegando à 

Estação HE2 no Posto Fronteiriço de Hengqin. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/30/ 
Data de conclusão 

prevista 
2.º semestre de 2024 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Desenho de toda a linha 

 
Estação Flor de Lótus 

 
Estação no Posto Fronteiriço de Hengqin 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/30/
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Designação 15.2 Construção da Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin 

Fotografias mais 

recentes do estaleiro 

 
Poço de ataque da tuneladora (lado de 

Hengqin) 

 
Poço de saída da tuneladora (lado de 

Macau) 

 
Túnel escavado por tuneladora 

 
Estação da Flor de Lótus 

  



40 

Designação 
15.3 C340B _ Empreitada de construção principal para a Estação da Barra do Metro 

Ligeiro 

Descrição 

A Estação da Barra do Metro Ligeiro fica junto do actual terminal de autocarros da Barra, 

na Avenida Panorâmica do Lago Sai Van, servindo como estação de correspondência para 

a extensão da Linha da Taipa do Metro Ligeiro até à Península de Macau, a ser utilizado 

em articulação com o Centro Modal de Transportes da Barra adjacente, facilitando a 

mobilidade dos residentes. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/8/ 
Data de conclusão 

prevista 
1.º semestre de 2023 

Imagem renderizada 

por computador 

 
Zona Oeste da Estação da Barra 

Fotografias mais 

recentes do estaleiro 

 
Construção principal para a Estação da Barra 

 
Zona Oeste da Estação da Barra 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/1/8/
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Designação 15.4 Empreitada de Construção do Centro Modal de Transportes da Barra 

Descrição 

O Centro Modal de Transportes da Barra fica junto do actual terminal de autocarros da 

Barra, na Avenida Panorâmica do Lago Sai Van, inclui paragens de autocarros públicos, 

autocarros de turismo e taxis a serem utilizados em articulação com a estação do Metro 

Ligeiro da Barra adjacente, facilitando a mobilidade dos residentes. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/4/192/ 
Data de conclusão 

prevista 
Concluído 

Fotografias mais 

recentes 

 
Centro Modal de Transportes da Barra 

 
Vista distante do Centro Modal de Transportes da Barra 

 
Praça do Centro Modal de Transportes da Barra 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/4/192/
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16 Túnel da Guia e passagem superior para peões 
Designação Obra do sistema pedonal da Colina da Guia 

Descrição 

Com a construção de um novo túnel para peões na Colina da Guia, que fará a ligação entre 

as zonas Norte e Sul da Colina da Guia, e, as imediações do ZAPE e a Avenida de Horta e 

Costa, será proporcionado aos peões um ambiente pedonal seguro, conveniente e livre de 

barreiras arquitectónicas, encurtando assim a distância pedonal. O túnel para peões vem 

equipado de sistema automático de circulação pedonal e elevador vertical com acesso à 

Estrada do Engenheiro Trigo/Estrada da Colina da Guia. 

À  saída do túnel, na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, encontram-se duas passagens 

superiores para peões que atravessam a Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, sendo uma 

ligada à Rua de Malaca e a outra à zona envolvente do Auto-Silo Pak Lek. Todo o sistema 

pedonal será equipado de equipamentos de circulação livre de barreiras arquitectónicas, 

sendo ainda optimizado em conjunto o ambiente da travessia pedonal entre a Avenida do 

Dr. Rodrigo Rodrigues e a Estrada do Reservatório. 

Página electrónica http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/4/249/ 
Data de conclusão 

prevista 
Concluído 

Fotografias mais 

recentes 

 
Entrada lateral da passagem inferior para peões do Jardim da Flora 

 
Interior da passagem inferior para peões 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/4/249/
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Designação Obra do sistema pedonal da Colina da Guia 

Fotografias mais 

recentes 

 
Passagem superior para peões que atravessa a Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues 

 
O elevador que liga o trilho da Colina da Guia 
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17 Construções na zona de lazer municipal 
Designação 17.1 Zona de Lazer da Marginal da Estátua de Kun Iam 

Descrição 

A fim de optimizar o ambiente marginal do NAPE, o Instituto para os Assuntos Municipais 

construirá uma zona de lazer marginal da Estátua de Kun Iam com uma área de cerca de 15 

000 metros quadrados entre o Centro de Ciência de Macau e o Centro Ecuménico Kun Iam, 

incluindo o passeio marginal, o campo polivalente, campo de gateball, ringue de patinagem, 

entre outras instalações desportivas e recreativas. Ao parque infantil foram introduzidos 

novos equipamentos de diversão, incluindo equipamentos de recreio para pais e filhos, 

estando dividido em zonas para diferentes idades. O parque destina-se a crianças com idade 

entre os 5 e os 12 anos, inclui elementos de escalada que permitem reforçar a coordenação 

e o equilíbrio físicos, e constituem um desafio apropriado para as crianças no sentido de 

aprender diferentes técnicas e treinar as suas capacidades físicas. 

Página electrónica https://nature.iam.gov.mo/p/rest/detail/f042a711-f39e-4e89-ab30-cc89989657e6 
Data de conclusão 

prevista 
Concluído 

Fotografias mais 

recentes 

 
Trilho da zona de lazer da Marginal da Estátua de Kun Iam 

 
Parque infantil 

https://nature.iam.gov.mo/p/rest/detail/f042a711-f39e-4e89-ab30-cc89989657e6
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Designação 17.1 Zona de Lazer da Marginal da Estátua de Kun Iam 

Fotografias mais 

recentes 

 
Instalações de diversões 

 
Campo de gatebol 

 
Campo Polivalente 
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Designação 17.2 Zona de Lazer provisória da Avenida Marginal do Lam Mau 

Descrição 

Para melhor aproveitar os terrenos desaproveitados e responder às solicitações da 

sociedade, o Instituto para os Assuntos Municipais criou uma zona de lazer provisória junto 

da Avenida Marginal do Lam Mau que proporcionará um espaço ao ar livre de qualidade e 

instalações diversificadas de diversão para satisfazer as necessidades dos vários grupos 

etários. 

Página electrónica https://nature.iam.gov.mo/p/rest/detail/b91ff8b2-77fa-4fc7-ab7e-0a0e3adf4180 
Data de conclusão 

prevista 
Concluído 

Fotografias mais 

recentes 

 
Zona de lazer provisória do Lam Mau 

 
Quadra de Basquete 

  

https://nature.iam.gov.mo/p/rest/detail/b91ff8b2-77fa-4fc7-ab7e-0a0e3adf4180
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18 Novas instalações de parques infantis 

Designação 
1. Circuito de Veículos Todo-o-Terreno de Hac Sá 

2. Parque infantil na Avenida Marginal do Lam Mau 

Descrição 

1. As ciclovias para as bicicletas e bicicletas de quatro rodas junto do Parque da Praia de 

Hác-Sá destinam-se a crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos, 

enquanto que a ciclovia para bicicletas de quatro rodas destina-se a jovens com idade 

superior a 12 anos. 

2. A zona de lazer provisória tem uma área total de 4370 m2, na qual o parque infantil 

inclui a primeira zona de areia ao ar livre na Península de Macau, a zona de escorrega, 

a colina de relva sintética, entre outros equipamentos de passeio para pais e filhos, 

dividido em zonas de diferentes idades, destinando-se a crianças de 3 a 12 anos de 

idade, para reforçar a coordenação e o equilíbrio físicos. Outras instalações de passeio 

em altura contêm elementos de escalada para desafiar moderadamente as crianças de 

idade mais avançada, permitindo-lhes aprender a brincar com segurança e treinar a 

sua capacidade física. 

Página electrónica 

1. https://www.gov.mo/pt/noticias/574201/ 

2. https://www.iam.gov.mo/p/news/detail/6af647f2-334f-41e7-8fba-

825496654b92 

Data de conclusão 

prevista 

1. Concluído 

2. Concluído 

Fotografias mais 

recentes 

 
Vista panorâmica do campo de off-road em Hac Sá 

 
Campo de off-road para crianças 

https://www.gov.mo/pt/noticias/574201/
https://www.iam.gov.mo/p/news/detail/6af647f2-334f-41e7-8fba-825496654b92
https://www.iam.gov.mo/p/news/detail/6af647f2-334f-41e7-8fba-825496654b92
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Designação 
1. Circuito de Veículos Todo-o-Terreno de Hac Sá 

2. Parque infantil na Avenida Marginal do Lam Mau 

Fotografias mais 

recentes 

 
Parque para ciclismo fora da estrada 

 
Colina de relva sintética da Zona de Diversões Infantil da Avenida Marginal do Lam Mau 

 
Escorrega do Parque Infantil da Avenida Marginal do Lam Mau 
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19 Renovação e Optimização de Parques Infantis 

Designação 

1. Parque infantil do Reservatório 

2. Zona de Lazer para Crianças e Parque Infantil, na cobertura do tanque de água no 

Jadim da Flora 

3. Renovação e optimização de instalações de diversão de outros parques municipais 

Descrição 

1. Ampliação do parque infantil do Parque do Reservatório, aumento do número de 

equipamentos de musculação, bebedouros e lava-mãos, de modo a elevar a qualidade 

nas zonas verdes e proporcionar aos residentes um ambiente confortável e de lazer. 

2. O reordenamento e o embelezamento na cobertura do tanque de água do Jardim da 

Flora deram lugar a três zonas, noemadamente, o labirinto das plantas para crianças, 

a pistas ondulada e normal cicláveis para crianças, com vista a aumentar o a atracção 

de crianças de diferentes faixas etárias. 

O novo parque infantil destina-se principalmente às crianças entre os 2 e os 6 anos de 

idade, sendo separado por zonas de movimento e de descanso e por instalações 

diferentes. Na superfície do pavimento onde se encontra as vias são destinadas aos 

triciclos para crianças e é o principal circuito de circulação que ligas as diferentes 

zonas. A sua concepção baseia-se no conceito de expedição realizada na selva, em que 

as crianças inspiram o seu pensamento, os seus sentidos e as suas faculdades 

cognitivas através de elementos interactivos, experiências diversificadas e inclusão. 

3. O Instituto para os Assuntos Municipais procedeu à optimização e reordenamento de 

várias instalações de divertimento existentes em parques públicos, nomeadmanete, no 

Jardim das Artes, no Jardim Luís de Camões, no Parque Infantil do Jardim de Iao Hon, 

no Parque Infantil do Parque do Chunambeiro, no Parque Infantil do Parque 

Municipal da Colina da Guia, na Pista de Bicicletas da Zona de Lazer de Marginal da 

Taipa, bem como no parque infantil do Parque Natural da Taipa Grande. 

Página electrónica https://www.iam.gov.mo/p/facility/content/garden 

Data de conclusão 

prevista 

1. Concluído (a zona de lazer, junto da Estrada do Reservatório, será aberta em breve) 

2. Concluído (Zona de lazer para crianças na cobertura do tanque de água); Dezembro 

de 2022 (Novo parque infantil) 

3. Concluído 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Novo parque infantil do Jardim da Flora 

 
Circuito para triciclos para crianças 

https://www.iam.gov.mo/p/facility/content/garden
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Designação 

1. Parque infantil do Reservatório 

2. Zona de Lazer para Crianças e Parque Infantil, na cobertura do tanque de água no 

Jadim da Flora 

3. Renovação e optimização de instalações de diversão de outros parques municipais 

Fotografias mais 

recentes 

 
Parque Infantil do Reservatório 

 
Parque infantil 

 
Zona de lazer para crianças na cobertura 

do tanque de água do Jardim da Flora 

 
Pista ondulada ciclável para crianças 

 
Novas Instalações do parque infantil do Jardim da Flora 
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Designação 

1. Parque infantil do Reservatório 

2. Zona de Lazer para Crianças e Parque Infantil, na cobertura do tanque de água no 

Jadim da Flora 

3. Renovação e optimização de instalações de diversão de outros parques municipais 

Fotografias mais 

recentes 

 
Reordenamento do Jardim das Artes e da sua zona envolvente, na Rua de Berlim 

 
Melhorias do Jardim Luís de Camões 

 
Reordenamento do parque infantil do 

Mercado Municipal do Bairro Iao Hon 

 
Optimização das instalações do parque 

infantil do Jardim do Chunambeiro 

 
Parque Infantil do Complexo Municipal do 

Parque da Colina da Guia 

 
Optimização das instalações da ciclovia da 

Zona de Lazer da Marginal da Taipa 

 
Reordenamento do parque infantil do 

Parque Natural da Taipa Grande 
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20 Projecto em concurso 

Designação 
20.1 Empreitada de concepção e construção da galeria técnica e arruamentos na 

Zona A dos Novos Aterros Urbanos 

Descrição 

Será construída uma galeria técnica que terá um comprimento de cerca de 6,5km que 

circunscreverá a Zona A dos Novos Aterros Urbanos. Na galeria técnica serão instalados os 

equipamentos de utilização colectiva com vista a facilitar os trabalhos de manutenção, 

reparação e ampliação no futuro e minimizar o impacto no trânsito causado pelas 

escavações a céu aberto e pelas repetidas escavações na superfície das vias. 

Página electrónica 
http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/261/ 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/262/ 
Fase Em concurso público 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Planta de localização da galeria técnica subterrânea 

 
Modelo 1:1 (local) de galerias técnicas de dois compartimentos 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/261/
http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/262/
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Designação 
20.2 Empreitada de concepção e construção de habitação pública nos Lotes A5, A6, 

A10 e A11 da Nova Zona de Aterro A 

Descrição 

- O empreendimento do Lote A5 consiste sobretudo em habitação, parque de 

estacionamento público e instalações comerciais e sociais. O edifício proporcionará 

1736 fracções habitacionais. 

- O empreendimento do Lote A6 consiste sobretudo em habitação, parque de 

estacionamento público e instalações comerciais e sociais. O edifício proporcionará 

1064 fracções habitacionais. 

- O empreendimento do Lote A10 consiste sobretudo em habitação, parque de 

estacionamento público e instalações comerciais e sociais. O edifício proporcionará 728 

fracções habitacionais 

- O empreendimento do Lote A11 consiste sobretudo em habitação, parque de 

estacionamento público e instalações comerciais e sociais. O edifício proporcionará 560 

fracções habitacionais 

Os projectos acima referidos são objecto de concurso público para a concepção e construção, 

sendo introduzido o modelo de construção amigo do ambiente, nomeadamente a utilização 

de peças pré-fabricadas e de cofragens metálicas para a construção. 

Página electrónica 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/256/ 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/257/ 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/258/ 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/259/ 
Fase Em concurso público 

Imagens 

renderizadas por 

computador 

 
Localização das habitações públicas nos Lotes A5, A6, A10 e A11 da Zona A 

  

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/256/
http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/257/
http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/258/
http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/259/
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Designação 20.3 Empreitada de Concepção e Construção da Linha Leste do Metro Ligeiro 

Descrição 

A Linha Leste do Metro Ligeiro divide-se em dois segmentos (Norte e Sul) para serem 

realizados concurso público: 

- A empreitada do segmento norte terá cerca de 2,9km de comprimento e consiste 

sobretudo na construção de 3 estações subterrâneas (estações ES1, ES2 e ES3), de 3 

túneis escavados pela tuneladora (secções entre ES1 e ES2, secções entre ES2 e ES3, 

bem como secções entre ES3 e ES4) e de ordenamento de Mudflat. Na execução do 

túnel de galeria dupla será utilizada uma tuneladora de pequena dimensão, com 7 

metros de diâmetro. 

- A empreitada do segmento sul terá cerca de 4,8km de comprimento e consiste 

sobretudo na construção de 3 estações subterrâneas (estações ES4, ES5 e ES6), de 1 

túnel escavado a céu aberto (secções entre ES4 e ES5), de 1 túnel subaquático 

escavado pela tuneladora (secções entre ES5 e ES6) e de 1 túnel escavado a céu 

aberto que fará uma ligação com o viaduto (secções entre ES6 e Estação do Terminal 

Marítimo da Taipa). Na execução do túnel subaquático será utilizado uma tuneladora 

de grande dimensão, com 12,1m de diâmetro. 

Página electrónica 
http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/267/ 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/265/ 
Fase Em concurso público 

Imagens renderizadas 

por computador 

 
Traçado da Linha Leste do Metro Ligeiro 

 

http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/267/
http://www.dsop.gov.mo/pt/construction/2/265/

