
 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE-2021-11-26-Lam Lon Wai-R2 (P) LG-APN  1 

INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Aperfeiçoar a gestão dos esgotos 

 

No relatório das Linhas de Acção Governativa para 2022, o Governo afirma que 

vai reforçar o investimento, intensificando o controlo por meio da tecnologia, em 

articulação com os trabalhos rotineiros relativos aos esgotos, assim como construir 

mais estações elevatórias de águas pluviais e reforçar o combate à descarga ilegal 

de águas residuais, com vista a assegurar a desobstrução da rede de esgotos. Afirma 

ainda que vai vigiar por CCTV cerca de 10 000 m de esgotos, intensificar a inspecção 

aos esgotos, reforçar a identificação de problemas, o desentupimento e a 

desobstrução dos locais de ocorrências frequentes de inundações, e vai redobrar o 

acompanhamento dos esgotos em que ocorre entupimento, entre outras anomalias, 

aumentando a frequência da limpeza das redes públicas de esgotos e as caixas de 

visita, em ordem a assegurar a desobstrução da rede de esgotos. 

Porém, a rede de esgotos tem uma extensão de 486 km2, tem mais de 40 mil 

sumidouros e 71 estações elevatórias municipais, e todo o trabalho de manutenção e 

limpeza é da responsabilidade do IAM. Este organismo tem reiterado que o volume 

de trabalho é grande, e está a enfrentar o envelhecimento dos trabalhadores e 

grande falta de recursos humanos, assim, quer a examinação através da CCTV quer 

o desentupimento dos esgotos são adjudicados. O Governo deve adoptar medidas a 

longo prazo, e introduzir modelos de gestão mais avançados, nomeadamente 

considerar a realização de concurso público para a gestão da rede de esgotos, e 
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limitar-se a fazer a fiscalização e a prestar apoio, no sentido de resolver a falta de 

recursos humanos e aumentar a eficácia. 

Por outro lado, as lojas de takeaway estão na moda, mas devido à fiscalização 

insuficiente por parte do Governo, é bastante grave a descarga ilegal de águas 

residuais, que é uma das causas do entupimento dos esgotos. Na resposta a uma 

interpelação escrita, o IAM referiu que ia recorrer a um regulamento administrativo 

independente para combater a descarga ilegal, definindo multas para aumentar os 

efeitos dissuasores, mas o regulamento administrativo ainda está na fase de 

elaboração, portanto, ainda não produz efeitos. No último debate sobre as Linhas de 

Acção Governativa, o Governo referiu que, por enquanto, não ia considerar o 

licenciamento das lojas de takeaway, atendendo à complexidade do assunto, e ia 

impor primeiro o registo e fiscalizar as condições higiénicas dos estabelecimentos, 

deixando o regime de licenciamento para quando estiverem reunidas condições. 

Porém, a falta de meios legais leva a duvidar da eficácia da fiscalização por parte do 

Governo. 

Assim, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. O Governo deve introduzir novas tecnologias e modelos de gestão dos 

esgotos, para resolver a falta de recursos humanos. Deve aperfeiçoar a actual forma 

de adjudicação, por exemplo, encarregar uma empresa especializada da gestão, e 

ser o próprio Governo a assegurar a respectiva fiscalização, no sentido de 

economizar nas despesas e aumentar a eficácia. Vai fazê-lo? 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE-2021-11-26-Lam Lon Wai-R2 (P) LG-APN  3 

2. O regime de registo das lojas de takeaway, que entrou em vigor 

recentemente, consegue controlar efectivamente as descargas ilegais? 

 

26 de Novembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam Lon Wai 


