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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Resolver o problema das inundações na Vila de Coloane  

 

 O Governo reforçou a limpeza dos esgotos, melhorou os métodos de vigilância 

da rede de esgotos através do sistema de CCTV e combateu as descargas ilegais de 

águas residuais, com vista a minimizar o impacto das inundações sobre os residentes, 

no entanto, nos últimos anos, com o aumento das condições meteorológicas 

extremas, várias vezes as ondas invadiram as vias públicas na Vila de Coloane, 

registando-se refluxo da água do mar em algumas tampas de esgotos na orla costeira 

e a intrusão de água pluvial em alguns edifícios, deixando os moradores em 

situações bastante embaraçosas. 

Segundo alguns residentes desta zona, as autoridades limpam os esgotos antes 

da época das chuvas, mas, nos dias de chuva intensa, as águas pluviais trazem lama 

e areia das montanhas e dos terrenos desaproveitados, que acabam por obstruir a 

rede de esgotos e resultar em inundações. Além disso, alguns residentes estão 

preocupados com as construções e o desenvolvimento de Coloane, com a 

possibilidade de isto alterar a topografia da superfície dos solos, e, 

consequentemente, reduzir a taxa de infiltração de água pluvial nos solos, aumentar 

o fluxo de água pluvial na superfície dos solos e sobrecarregar a capacidade da rede 

de esgotos. 

Nas LAG, refere-se a promoção do “projecto de dois lagos” (ou seja, a 

construção de um lago paisagístico na Avenida de Cinco de Outubro e nos Estaleiros 

Navais de Lai Chi Vun), conjugando o dique de protecção contra inundações com um 

lago paisagístico, com vista a resolver o problema das inundações em Coloane. No 

entanto, as obras de prevenção de inundações e de drenagem na zona oeste de 
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Coloane ainda se encontram na fase preliminar, prevendo-se a sua conclusão em 

2023. Os residentes esperam que o Governo concretize, quanto antes, o referido 

projecto, por forma a resolver as inundações que ameaçam a vida e a segurança dos 

bens dos moradores e lojistas de Coloane. 

 

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. O Governo pode fornecer a calendarização das obras do “projecto de dois 

lagos”? 

 

2. Há quem proponha a construção de um lago paisagístico e um corredor verde, 

ligando os diques antigo e novo, a arborização e o embelezamento do topo 

dos diques, e a construção de um corredor pedonal e de uma plataforma 

panorâmica no topo dos diques, criando-se assim um dique de protecção e 

um espaço de lazer ecológico, com vista a resolver o problema das 

inundações. O Governo vai ponderar fazê-lo? 

 

3. O Governo deve, através da cooperação interdepartamental, reforçar os 

trabalhos de manutenção dos solos nas “colinas”, nos “taludes” e nos 

“terrenos desaproveitados”, com vista a prevenir erosões e a evitar que a 

areia obstrua os esgotos. Vai fazê-lo? 

 

9 de Dezembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 


