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INTERPELAÇÃO ORAL  

 

Ponto de situação da resolução das inundações 

 

Macau sofre duma deficiência congénita, que é a baixa altitude, e as inundações 

são um problema que nos perturba há muitos anos. As zonas baixas ao longo da 

costa, nomeadamente o Porto Interior e o lado oeste de Coloane, são as mais 

afectadas. No Verão, quando chove, há sempre inundações, e mesmo quando não 

chove, no Porto Interior há intrusão de água do mar devido à influência das marés 

astronómicas. Os moradores e lojistas destas zonas vivem com medo e são 

fortemente afectados com graves prejuízos económicos e patrimoniais. 

Após o tufão Hato de 2017, o Governo reviu o sistema de prevenção e redução 

de desastres, e decidiu acelerar a reforma da protecção civil, para reforçar a 

capacidade de resposta a emergências. Para esse efeito, elaborou o “Plano decenal 

de prevenção e redução de desastres em Macau (2019-2028)”, que abrange 12 

planos de acção, porém, já se passaram dois anos, e as inundações não só 

persistem nas zonas habituais, como também atingiram zonas que não são baixas. 

Por isso, o impacto é cada vez mais notório, e é absolutamente premente aperfeiçoar 

as instalações de prevenção de inundações e drenagem, e elevar a capacidade de 

prevenção e redução de desastres, para garantir a segurança da vida e dos bens dos 

moradores e lojistas. 

Assim, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Quanto à comporta de retenção de marés no Porto Interior, o Governo 
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adiantou que o estudo de simulação já estava quase concluído, e que pretendia 

avançar com as obras. Então, qual é o ponto de situação das negociações com as 

autoridades de Guangdong e Zhuhai? Quando é que o projecto vai ser definido e vai 

arrancar? As obras vão ser afectadas pela pandemia? 

2. Quanto às inundações na zona oeste de Coloane, o Governo chegou a 

apresentar um plano de protecção contra inundações e de drenagem, e os 

moradores, na maioria, apoiaram o projecto que envolve uma barragem e um lago. Já 

se passaram dois anos, mas ainda não há quaisquer resultados concretos. O 

Governo já tem uma decisão definitiva sobre a resolução das inundações do lado 

oeste de Coloane? Qual é o respectivo ponto de situação? 

3. O aquecimento global, o derretimento dos glaciares, a subida do nível do 

mar, e o aumento dos fenómenos climáticos extremos estão a afectar os países de 

baixa altitude e as zonas costeiras, e Macau é uma das primeiras regiões a ser 

atingidas, por reunir ambas as características. Face ao agravamento do problema 

das inundações, além dos planos de acção já definidos, de que outros planos ou 

medidas a longo prazo é que o Governo dispõe, para estar preparado para fazer face 

ao problema? 

 

4 de Novembro de 2021 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Hong Sai 
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