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INTERPELAÇÃO ORAL 

 

 Segundo as previsões, tanto este como o ano passado são 

considerados como anos tendencialmente de seca. Por outro lado, por 

causa das obras na barragem “Longtan”, situada no afluente do Rio Oeste, 

foi necessário fechar as respectivas comportas para acumulação de água, o 

que decerto afectou o fornecimento de água às zonas próximas do estuário 

e reduziu, consequentemente, as oportunidades de captação de água. 

Sendo assim, prevê-se que Macau e Zhuhai tenham de encarar, durante o 

Inverno e a Primavera do próximo ano, mais uma maré salgada.  

 

 Para resolver o problema das marés salgadas que tem constantemente 

afligido os residentes, as autoridades afirmam que vão adoptar medidas, 

por fases, tendo em atenção o encontrar de uma solução definitiva para o 

problema. As medidas anunciadas incluem as obras de “Pinggang”, que se 

prevê venham a ser concluídas em finais do corrente ano, e o estudo 

conjunto com a Sociedade de Abastecimento de Água de Macau de formas 

para elevar a capacidade de armazenamento de água, nomeadamente 

através da remodelação e construção de tanques e do alargamento da 

capacidade dos dois reservatórios de Macau.    

 

 Por outro lado, é também importante proteger os recursos hídricos, a 

fim de assegurar a qualidade da água consumida pelos residentes. Estou 

convicto de que depois de concluídas as obras junto à tribuna central do 
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Circuito da Guia e nas proximidades da curva dos pescadores, a margem 

do reservatório do Porto Exterior se irá transformar num local de excelência 

para o lazer de turistas e residentes. Contudo, tornando-se esta zona num 

centro da vida dos residentes, é provável que se agrave a poluição do 

reservatório, factor negativo no que respeita à protecção dos recursos 

hídricos. 

 

A salinidade vai continuar, nos próximos tempos, a perturbar Macau. 

Uma das medidas eficazes para resolver o problema consiste no reforço do 

armazenamento de água, sem se descurar a necessidade da protecção dos 

recursos hídricos. 

 

 Assim, interpelo a Administração sobre o seguinte: 

    

1. Qual é o ponto de situação das obras em Pinggang? Quando é que se 

vai avançar com a ampliação dos dois reservatórios? As obras de 

ampliação do reservatório situado na Rua dos Pescadores e as obras 

de transformação da zona pedonal vão ser realizadas em simultâneo? 

Qual é o ponto de situação do estudo sobre a construção dum 

reservatório? De que outros planos dispõe o Governo para resolver a 

salinidade e responder às futuras exigências de abastecimento de 

água? 

 

2. Quando estarão concluídas as obras de transformação da zona 

pedonal, junto do reservatório de Macau? Devido às obras em curso, é 
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necessário manter baixos os níveis de água no reservatório. Será 

possível assegurar o nível normal de água antes da vinda da próxima 

maré salgada? Quanto à zona pedonal em construção, a 

Administração tomou em consideração o seu eventual impacto na 

protecção dos recursos hídricos? De que medidas dispõe o Governo 

para evitar a poluição dos nossos recursos hídricos? 

 

5 de Junho de 2006. 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa, 

Leong Iok Wa. 

 


