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 Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Zheng Anting 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração os 

pareceres da Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP) e do Instituto para os 

Assuntos Municipais (IAM), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. 

Deputado Zheng Anting, de 9 de Dezembro de 2022, enviada a coberto do ofício da 

Assembleia Legislativa n.º 1213/E923/VII/GPAL/2022, de 16 de Dezembro de 2022, e 

recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 19 de Dezembro de 2022: 

1. A DSOP salientou que está em curso a elaboração do projecto da Empreitada de 

Protecção contra Inundações (marés) e de Drenagem na Zona Marginal do Lado 

Oeste de Coloane - Concepção Preliminar, prevendo-se que estes trabalhos 

sejam concluídos no próximo ano. 

2. Para além da função de protecção contra inundações, o novo dique foi também 

concebido para servir de espaço de lazer, podendo a população passear ao longo 

da respectiva superfície, daí que serão realizadas, em simultâneo, intervenções 

que permitam valorizar a qualidade paisagística, no sentido de enquadrar, na 

direcção a Coloane, uma das margens do lago e, na direcção a Hengqin, uma das 

margens paisagísticas do canal, proporcionando, assim, uma nova paisagem à 

Vila de Coloane. Numa fase preliminar, serão, essencialmente, realizadas 

intervenções de manutenção e de restauração no antigo  dique existente ao longo 

da Avenida de Cinco de Outubro, no sentido de proteger e expandir a imagem 

histórica da Vila de Coloane. 

 A DSOP acrescentou que, neste momento, foi tido em conta, na concepção, a 

criação de instalações de passadiço pedonal, miradouro, bem como instalações 

arborizadas acima dos diques. 



 

 

    

澳  門  特  別  行  政  區  政  府  

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

土  地  工  務  局  

Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana 

（譯本 Tradução） 

  

 
2/2 

  

 

3. A DSOP reiterou que realiza, periodicamente, vistorias conjuntas 

interdepartamentais, no sentido de avaliar o risco de derrocada dos taludes e das 

colinas de Macau, bem como apresentar propostas para a respectiva reparação, 

sendo que os trabalhos de reparação e manutenção dos taludes e dos terrenos 

públicos são da responsabilidade do Governo e os trabalhos de reparação e 

manutenção dos taludes e terrenos privados são da responsabilidade dos 

proprietários. 

 O IAM frisou que, enquanto membro do Grupo de Trabalho de Segurança dos 

Taludes, realiza anualmente, com a DSOP e o Laboratório de Engenharia Civil 

de Macau (LECM), acções inspectivas e sondagens a todos os taludes de Macau, 

tendo em vista assegurar a estabilidade das colinas e taludes existentes em todo 

o território. Sempre que seja constatada a existência de anomalias nos taludes, o 

Grupo de Trabalho de Segurança dos Taludez estuda e apresenta, em conjunto, 

propostas para mitigar o efeito erosivo decorrente das águas pluviais, que inclui 

a estabilização do talude e a reformulação dos canais, colectores e condutas de 

água pluvial. No ano transacto, o IAM concluiu as obras de reordenamento de 

taludes de três locais na Zona de Macau e de nove locais na Zona do COTAI. 

Além disso, o IAM procede anulamente, conforme o programado, à limpeza de 

todos os colectores públicos de Macau, incluindo dos canais existentes nos 

taludes, no sentido de garantir o normal funcionamento do seu sistema de 

drenagem. 

  O Director, 

Lai Weng Leong 

09 de Janeiro de 2023 

  


