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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à 

Assembleia Legislativa, Lam U Tou  

 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, tendo 

consultado pareceres do Instituto para os Assuntos Municipais (adiante 

designado por “IAM”) e da Direcção dos Serviços de Solos e Construção 

Urbana (DSSCU), o Instituto Cultural (adiante designado por “IC”) 

apresenta a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lam 

U Tou, de 18 de Março de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 

305/E230/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa, de 24de Março de 

2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 25 de Março 

de 2022: 

Em relação à preservação das árvores incluídas na “Lista de 

Salvaguarda de Árvores Antigas e de Reconhecido Valor”, o artigo n.
o
 16 

da “Lei de Salvaguarda do Património Cultural” estabeleceu disposiç ões. 

Os trabalhos de planeamento têm vindo a ser desenvolvidos pela DSSCU 

sempre no cumprimento dos respeitantes dispostos legais, consultando, 

ainda, para o efeito, pareceres dos serviços públicos relacionados 

conforme a lei exige. O IAM, na matéria, tem a tradição de proceder à 

avaliação, inventariação e actualização da “Lista de Salvaguarda de 

Árvores Antigas e de Reconhecido Valor”, efectuando também, de forma 

estrita, a fiscalização e conservação das árvores antigas e de reconhecido 

valor. O IC irá continuar a manter uma comunicação estreita com o IAM, 

com o objectivo de reforçar os trabalhos de protecção das árvores 

antigas.  
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No futuro, ao proceder ao planeamento detalhado sobre a Zona 

Norte da Taipa, a DSSCU, o IAM e o IC irão manter devidamente a 

comunicação, no sentido de estudarem em conjunto o aperfeiçoamento 

dos mecanismos de preservação das árvores antigas da zona, 

proporcionando um melhor ambiente para o seu crescimento e 

manutenção, indo ao encontro das necessidades de desenvolvimento 

equilibrado da cidade.   

Muito obrigado pela atenção de V. Ex.ª.  

Macau, aos 13 de Abril de 2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

              A Presidente do Instituto Cultural  

                                                  Leong Wai Man         

 

 


