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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Solicitar mais esclarecimentos sobre o plano complementar dos 

projectos relativos às instalações logísticas, ao depósito intermediário 

de combustíveis e ao depósito de substâncias perigosas 

 

Em resposta às exigências sociais dos últimos anos, quanto à selecção 

dos locais para a construção das instalações logísticas, do depósito 

intermediário de combustíveis e do depósito de substâncias perigosas, o 

Governo anterior decidiu efectuar uma selecção de forma sucessiva, mas a 

construção ainda não está incluída no plano de investimentos do Governo. 

Solicitei repetidamente que, sob a liderança do novo Chefe do Executivo, o 

Governo incluísse, de forma atempada e adequada, a referida construção no 

plano de investimentos. No debate das LAG da área da segurança e das obras 

públicas e transportes, em Dezembro deste ano, os membros do Governo 

revelaram informações mais avançadas sobre os referidos projectos, 

admitindo que ainda se estava a aguardar a sua inclusão no plano de 

investimentos, e revelaram ainda que o centro de reabilitação de 

toxicodependentes “Desafio Jovem”, em Ká-Hó, vai servir de depósito de 

substâncias perigosas, e que as instalações logísticas e o depósito 

intermediário de combustíveis vão ficar na Ilha Artificial da Ponte Hong Kong-

Zhuhai-Macau, sob a jurisdição de Macau. O Governo prometeu que vai 
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publicar o plano sobre o depósito de substâncias perigosas (espero que 

concretize a sua promessa), mas ainda não respondeu directamente às minhas 

perguntas sobre os projectos relativos às instalações logísticas e ao depósito 

intermediário de combustíveis. 

Assim sendo, interpelo o Governo da RAEM sobre o seguinte: 

1. Já há vários anos que o Governo anda a estudar e a preparar-se para 

a construção das instalações logísticas, do depósito intermediário de 

combustíveis e do depósito de substâncias perigosas, mas afinal ainda 

se está a aguardar a sua inclusão no plano de investimentos. O 

Governo deve prometer que vai incluir essa construção, que está a ser 

estudada e preparada há muitos anos, no plano de investimentos, que 

vai publicar o respectivo orçamento, e que vai prestar mais 

esclarecimentos ao público no primeiro semestre de 2021. Vai fazê-lo?  

2. Segundo o Governo, as instalações logísticas na Ilha Artificial da Ponte 

têm de ser reduzidas, e o armazém previsto vai ser eliminado. Tendo 

em vista o desenvolvimento económico, o Governo deve tomar a 

iniciativa de negociar com o sector logístico, criando um regime de 

armazenamento adequado, para que este possa aproveitar a 

oportunidade de concorrer e desenvolver-se na Grande Baía aquando 

da recuperação económica pós epidemia. Já o fez? 

3. O Governo deve preparar um regime adequado de gestão e exploração 

do depósito intermediário de combustíveis na Ilha Artificial da Ponte, 
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com vista a promover a concorrência leal na venda por grosso e a 

retalho de gás butano, permitindo a participação justa de mais 

operadores locais, e atenuando os referidos fenómenos. Já o fez? 

 

 7 de Dezembro de 2020 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ng Kuok Cheong 


