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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Melhoria da qualidade da água no Porto Interior 

 

Segundo o Relatório das LAG para o próximo ano, a primeira fase das obras de 

reordenamento do Canal dos Patos, que tem como objectivo melhorar a qualidade e 

a situação do mau cheiro das águas daquela zona, será concluída em 2021 e, por 

conseguinte, a parte de Zhuhai dará início aos trabalhos da segunda fase.  

 

Segundo um velho ditado, “água corrente não apodrece”. Actualmente, o Canal 

dos Patos está apenas ligado à área marítima do Fai Chi Kei e do Porto Interior, sendo 

assim fraca a sua capacidade de troca de águas. Para alcançar o objectivo de manter 

a boa qualidade da água deste Canal, nomeadamente, livrando-o do mau cheiro, é 

indispensável melhorar a qualidade da água no Porto Interior, a par do reordenamento 

do Canal em questão. 

 

Na realidade, a qualidade da água no Porto Interior tem-se mantido insatisfatória. 

Segundo o Relatório do Estado do Ambiente de Macau 2019, a qualidade das águas 

costeiras de 2019 piorou, comparando com 2018. No ponto do Porto Interior 

registaram-se o índice de eutrofização, as concentrações de clorofila a e os 

microplásticos mais altos. O resultado do estudo das autoridades indica que a 

autopurificação das áreas marítimas de Macau é mais fraca, e o estudo mostrou 

também que a qualidade da água das áreas marítimas de Macau tem a ver, 
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principalmente, com a poluição transfronteiriça, e que a poluição interna e algumas 

condições topográficas (áreas hídricas do Porto Interior, por exemplo) agravaram a 

poluição nas costas marítimas de Macau. 

 

Ao longo do tempo, a poluição hídrica do Porto Interior não melhorou de forma 

notória e, pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

 Segundo um estudo das autoridades, a qualidade da água das áreas marítimas 

de Macau tem a ver principalmente com a poluição transfronteiriça. Face ao exposto, 

as autoridades devem reforçar a cooperação regional para melhorar o problema da 

poluição hídrica das áreas marítimas de Macau, nomeadamente, do Porto Interior. 

Como é que isto vai ser feito? Perante a crescente deterioração da qualidade da água 

no Porto Interior, de que medidas dispõem as autoridades para melhorar a situação?  
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Lei Chan U 


