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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Conservação da Colina da Ilha Verde 

 

Em 2019, a Colina da Ilha Verde foi integrada na lista dos bens imóveis 

classificados como património. Mas, como tem faltado a devida protecção do 

terreno em causa, e devido a uma acção judicial em curso, também já está em 

falta há muito tempo a respectiva manutenção, a Colina ficou gravemente 

degradada e danificada, porém, as autoridades continuam a ignorar a situação. 

Na realidade, a Colina é, culturalmente, muito rica, contém vários elementos 

de valor histórico, tais como, a casamata, o Convento da Casa de Retiro da 

Ilha Verde, árvores antigas e insectos únicos, que precisam de ser protegidos, 

conservados e revitalizados. 

O terreno já foi reconhecido como propriedade privada, mas o proprietário 

só pode proceder à manutenção parcial das construções em causa devido à 

referida acção judicial. Contudo, nos termos do n.º 5 do artigo 14.º da Lei de 

Salvaguarda do Património Cultural, quando o património cultural for 

gravemente ameaçado ou a sua função social for prejudicada, o Instituto 

Cultural pode intervir e assegurar temporariamente a sua gestão até que a 

situação esteja normalizada. Todavia, as autoridades ainda não recorreram a 

esta medida. Além disso, os tufões frequentes dos últimos anos provocaram 

vários níveis de danos nas referidas árvores antigas, com mais de cem anos, 
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e devido às chuvas intensas, o solo da Colina erodiu e soltou-se, portanto, é 

necessário que as autoridades procedam à inspecção da sua estrutura. 

Como a Colina da Ilha Verde goza duma localização geográfica 

privilegiada e foi incluída na lista do património para conservação, muitas 

opiniões da comunidade defendem que o Governo deve iniciar o processo de 

reordenamento integral da Colina, procedendo activamente à respectiva 

coordenação. Isto não só pode proteger melhor a Colina, como também pode 

criar um melhor ambiente habitacional para os residentes da zona, 

transformando-a numa base educativa, para a população conhecer melhor a 

cultura e a história da Colina. 

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

1. Nos últimos anos, a Colina da Ilha Verde tem sido danificada, e embora 

a situação tenha sido acompanhada pelas autoridades, o assunto 

acabou por cair em saco roto. Em Fevereiro deste ano, várias pessoas 

voltaram mesmo a ocupar as construções da Colina, agravando o nível 

dos danos. Perante isto, porque é que as autoridades ainda não 

iniciaram o procedimento administrativo, para sequestro das 

construções danificadas? Quais são as dificuldades? Podem prestar 

esclarecimentos sobre isto? 

2. Os tufões e as chuvas intensas dos últimos anos danificaram árvores 

antigas e provocaram erosão do solo da Colina da Ilha Verde, situação 

que levanta certas preocupações em relação à estrutura da Colina. As 
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autoridades já criaram algum grupo específico de acompanhamento, 

para se inteirarem da situação? Já procederam à avaliação e à 

recuperação dos danos? 

 

 6 de Novembro de 2020 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 


