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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Uso de água e electricidade nos bairros antigos e povoações de 

Ká-Hó e Coloane 

 

Já é muito antigo o problema do direito de propriedade das habitações 

rurais das povoações de Hác Sá e de Ká-Hó nos bairros antigos de Coloane. 

Devido à falta de provas admissíveis pelo Governo do referido direito sobre as 

construções e os terrenos, os moradores não conseguem obter o respectivo 

registo predial para tratar do requerimento de água e de electricidade, de 

acordo com os procedimentos. Os contadores de electricidade que os 

moradores estão a utilizar foram, na sua maioria, instalados nos anos 60 do 

século passado, mas com o desenvolvimento da sociedade, a quantidade de 

água e de electricidade necessária à sua vida tem aumentado. Os contadores 

já não dão resposta às necessidades de hoje, mas devido às limitações dos 

diplomas legais, os moradores não conseguem recorrer a meios normais para 

aumentar a capacidade dos contadores, e a situação passou a ser uma grande 

dificuldade na sua vida. Com vista a facilitar a sua vida, os moradores só 

podem recorrer às ligações de água e electricidade existentes e desviar a água 

e a electricidade até suas casas, causando muitos riscos de segurança. Com 

o actual desenvolvimento económico, a utilização de electrodomésticos 

continua a aumentar, e o surgimento frequente de disparos dos quadros 
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eléctricos deixa os residentes completamente impotentes, uma vez que não 

conseguem apresentar as suas queixas. 

As instalações hidroeléctricas são condição essencial de sobrevivência 

das pessoas e parte indispensável da vida moderna. Segundo o Presidente Xi 

Jinping, a aspiração do povo por uma vida melhor é o objectivo da luta do 

Governo. O Governo da RAEM deve seguir este espírito e encarar e respeitar 

as questões complexas legadas pela história, no sentido de ultrapassar as 

restrições legais, resolver o antigo problema da água e da electricidade nos 

bairros antigos e nas povoações de Ká-Hó e de Coloane, e satisfazer as 

necessidades básicas de vida dos moradores. 

 Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. As povoações de Hac Sá e de Ká-Hó, em Coloane, são povoações 

antigas. Muitos moradores vivem lá há várias gerações, e alguns deles 

regressaram ou mudaram-se da cidade para lá nos últimos anos. Os 

serviços competentes sabem quantas famílias vivem nas referidas 

povoações? Algumas famílias têm de recorrer às ligações existentes 

para desviar água e electricidade até suas casas para assegurar o seu 

dia-a-dia, o que constitui um grande risco de segurança. Quantas são 

essas famílias? 

2. Atendendo a que as habitações rurais das ilhas são um problema 

legado pela história, é difícil esclarecer, num curto espaço de tempo, o 

direito de propriedade das habitações e dos terrenos, no entanto, o 
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direito de propriedade deve ser tratado separadamente do direito a ter 

água e electricidade. Além disso, do ponto de vista técnico, as 

empresas concessionárias não têm qualquer dificuldade em resolver o 

problema do abastecimento de água e de electricidade, e estão 

dispostas a fazê-lo. Como o problema reside nos diplomas legais, o 

Governo deve proceder à respectiva revisão para aperfeiçoar a 

legislação, tratando separadamente o direito a ter água e electricidade 

do direito de propriedade, para resolver este problema que perturba os 

moradores das povoações dos bairros antigos há já muito tempo. Vai 

fazê-lo? 

 

 3 de Novembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Hong Sai 


