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Interpelação oral 

 

Revisão do Regulamento Geral dos Espaços Públicos 

   

O Regulamento Geral dos Espaços Públicos entrou em vigor há cerca de 18 anos, 

e segundo muitos residentes, muitos dos seus artigos estão manifestamente 

desactualizados e não se adequam às necessidades reais. Segundo alguns 

residentes, a ocupação das vias pedonais, entre outros espaços públicos, para o 

depósito de objectos, deixar o lixo a trouxe-mouxe, os pingos do ar-condicionado e as 

fezes de cães em espaços públicos são fenómenos que prejudicam a saúde pública 

e a qualidade do ambiente de vida dos residentes. 

  Para poupar nos custos, os estabelecimentos de comidas e bebidas e os 

estaleiros de obras localizados nos bairros comunitários fazem frequentes 

descarregamentos ilegais de água suja, que facilmente entopem as redes de 

drenagem subterrâneas e agravam as inundações nas épocas de chuva, vento e 

fenómenos climáticos extremos, causando grandes prejuízos à segurança nas zonas 

comunitárias. Segundo as informações divulgadas [1], entre Janeiro e Março deste ano, 

o IAM efectuou inspecções às redes de esgotos das diversas zonas da cidade e 

procedeu ao seu desentupimento, e foram removidas 50 toneladas de areia suja e de 

lixo. Mas antes disso, procedeu à limpeza da rede de drenagem junto dos estaleiros 

de obras dos hotéis de grande dimensão localizados na Avenida dos Jogos da Ásia 

Oriental, Avenida Marginal Flor De Lótus, Avenida Cidade Nova, no Cotai, e removeu 

grande quantidade de resíduos da construção civil, incluindo placas de betão, que 

afecta gravemente a eficácia da drenagem das condutas. Estas situações não são 

casos particulares.  

 

Como os custos para as infracções previstas no Regulamento Geral são 
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demasiado baixos, os efeitos dissuasores são significativamente reduzidos, por isso, 

é necessário acelerar a sua revisão, no sentido de aumentar os custos pela prática 

das infracções e de reforçar o respectivo combate, a fim de melhorar o ambiente 

comunitário. 

 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte:  

 

1. No ano passado, durante o debate das LAG para 2022 da área da Administração e 

Justiça, o Secretário André Cheong referiu que não tinha intenção de proceder a 

uma revisão integral do Regulamento Geral dos Espaços Públicos, preferindo antes 

eliminar as normas autónomas urgentes, nomeadamente sobre a descarga ilegal 

de águas residuais, através de um regulamento administrativo [2]. Qual é o ponto de 

situação da produção desse regulamento? Será possível concluí-lo antes da época 

das chuvas, a fim de evitar inundações? No decurso da definição do regulamento, 

os serviços competentes depararam-se com dificuldades? Em caso afirmativo, é 

possível apresentá-las detalhadamente? 

 

2. Quanto às descargas ilegais de água suja, o IAM adopta, basicamente, o método 

de reforço e inspecção conjunta, fiscalizando rigorosamente essas descargas, mas 

mesmo assim, não é possível resolver o problema pela raiz e é difícil acabar com 

os actos ilegais recorrendo apenas à inspecção. O Governo sabe quais são as 

razões que levaram os infractores a proceder à descarga ilegal de água poluída? 

Há que melhorar o processo de tratamento e o método de descarga de água poluída 

por parte das empresas e lojas, tais como estabelecimentos de comidas e bebidas, 

estaleiros. De que medidas dispõe o Governo para atingir este objectivo? No que 

respeita aos estaleiros de obras, o Governo deve definir instruções de prevenção e 

inspeccionar e apreciar os planos de execução das obras, antes destas terem início. 
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O Governo vai fazer tudo isto? Vai reforçar os trabalhos de sensibilização, a fim de 

se reduzir a repetição de descargas ilegais de água poluída? 

 

3. Para evitar a acumulação de areia suja e grandes quantidades de lixo nos esgotos, 

os serviços competentes devem usar e introduzir tecnologias e métodos de 

monitorização inteligentes para, através de mega dados, ficar a par da eficiência, 

em tempo real, da drenagem das redes de esgotos em cada zona. Com estas 

tecnologias, é possível reduzir o pessoal de fiscalização, libertando recursos 

humanos para assumirem outras tarefas, então, os serviços competentes vão 

ponderar sobre a introdução dessas tecnologias? Vão escolher alguns pontos 

negros para introduzir essas novas medidas de monitorização? 

 

28 de Abril de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da  

Região Administrativa Especial de Macau 

Leong Hong Sai 

 

[1] Vide página electrónica http://www.macaodaily.com/html/2022-04/15/content_1590511.htm,  “IAM: 

Fiscalização rigorosa às descargas de água suja nos estaleiros de obras de hotéis”, Jornal Ou Mun, 15 

de Abril de 2022. 

 

[2] Vide página electrónica https://www.tdm.com.mo/zh-hant/news- /632297?lang=zh&isvideo=false&category=all, 

“Até ao momento, o Governo não tem planos para rever integralmente o Regulamento Geral dos Espaços Públicos”, 

Jornal Ou Mun, 25 de Novembro de 2021. 

 


