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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

RELATÓRIO DO PLANO GERAL DE PROTECÇÃO 

CONTRA INUNDAÇÕES E DE DRENAGEM EM MACAU 

 

 

Face aos danos e vítimas causados pela passagem por Macau dos tufões Hato 

e Mangkhut, o Governo procedeu à elaboração do “Plano decenal de prevenção e 

redução de desastres em Macau (2019-2028)” (adiante designado por Plano Decenal), 

do qual constam referências a obras que a sociedade há muito tem vindo a reclamar, 

como, por exemplo, a construção de um murete contra inundações, de comportas de 

retenção de marés e de reservatórios de água. 

  

Na verdade, as inundações têm sido um problema que afecta tanto os moradores 

como os proprietários das lojas da zona situada desde o Mercado Municipal do Patane 

até à Barra, especialmente durante o corrente ano, em que se registou um 

agravamento das inundações devido às chuvas intensas e ao retorno de fluxo dos 

esgotos originado pelo fenómeno de “storm surge”. Além dos prejuízos económicos, 

esse problema reduz também a confiança das pessoas no Governo, tendo muitas 

delas manifestado a expectativa de uma concretização rápida das referidas obras. 

 

Aquando do debate das Linhas de Acção Governativa, o Secretário para as Obras 

Públicas e Transportes referiu que não é fácil resolver o problema das inundações no 

Porto Interior, tendo também revelado que já havia um plano preliminar para a 
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prevenção de inundações na zona desde a Avenida de Almeida Ribeiro até à Barra, o 

qual seria divulgado quando os resultados do respectivo trabalho estivessem mais 

maduros. Porém, muitos relatórios cuja conclusão estava prevista para este mês ainda 

não estão concluídos, como, por exemplo, a elaboração dos projectos relativos à “obra 

do reservatório de águas pluviais e de drenagem no Porto Interior”, ao “melhoramento 

do dique do Porto Exterior”, ao“plano geral de protecção contra inundações e de 

drenagem no Porto Exterior”, e à “concepção preliminar de comportas de retenção de 

marés no Porto Interior, prospecção geotécnica e estudos temáticos”. Esses projectos 

estão relacionados com as condições de vida da população na zona do Porto Interior, 

por isso, espera-se que os resultados desses trabalhos possam ser divulgados quanto 

antes. 

 

    Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1 – Quanto à elaboração dos projectos relativos à “obra do reservatório de águas 

pluviais e de drenagem no Porto Interior”, ao “melhoramento do dique do Porto 

Exterior”, ao“plano geral de protecção contra inundações e de drenagem no Porto 

Exterior”, à “concepção preliminar de comportas de retenção de marés no Porto 

Interior, prospecção geotécnica e estudos temáticos”, pergunta-se: os serviços 

competentes já receberam, ou não, os trabalhos concluídos, e os respectivos 

relatórios dos planos geral e de construção vão ser divulgados para esclarecimento 

da população?  

 

    2 – No que respeita à capacidade das infra-estruturas na prevenção de 
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inundações, bem como ao aumento da capacidade das mesmas no controlo de 

inundações e reforço das instalações do sistema de drenagem, o Plano Decenal 

definiu um total de doze obras de construção integradas no plano de acção para esse 

âmbito, em que se inclui a implementação de obras de drenagem para inundações na 

zona costeira do Porto Interior, bem como a execução das obras dos diques de 

protecção na zona costeira a Oeste da Península de Macau, desde a Ilha Verde até 

ao Fai Chi Kei, com vista a aumentar a capacidade de protecção contra inundações 

desta zona. Assim sendo, qual o ponto de situação dessas obras de construção? 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 

23 de Dezembro de 2020 

 


