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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Protecção dos golfinhos brancos chineses  

 

Os golfinhos brancos chineses integram-se no nível 1 da lista de espécies 

protegidas pelo país, sendo designados por “pandas marinhos”, tendo a sua 

maior densidade na foz do Rio das Pérolas onde se situa a Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau. Com a mudança do ambiente marinho nos 

últimos anos, o seu ambiente de sobrevivência é preocupante e os golfinhos 

referidos até foram classificados como “espécies vulneráveis”, sendo premente 

reforçar a sua conservação. Apenas nos últimos dois anos, foram encontrados 

cadáveres de golfinhos brancos chineses no mar e na costa, em vários sítios 

da área marítima de Macau, nomeadamente, junto à Estrada da Aldeia em 

Coloane, entre a zona dos novos terrenos urbanos (Zona A) e a Ilha Artificial 

dos Postos Fronteiriços Zhuhai-Macau (isto é, a Pérola Oriental), na Praia de 

Cheoc Van e nas imediações da praia do aeroporto de Macau, o que levou a 

sociedade a ficar atenta e preocupada, continuadamente, com a situação de 

protecção dos animais selvagens ameaçados de extinção e com o ambiente 

marinho em Macau. 

Na realidade, os trabalhos relativos à protecção dos golfinhos brancos 

chineses em Macau foram iniciados em 1995, tendo sido estabelecida uma 

relação estreita de intercâmbio e cooperação com a Província de Guangdong 

e com o Agriculture, Fisheries and Conservation Department da Região 
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Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), para que a protecção desses 

golfinhos fosse listada como um dos itens de cooperação. Em cooperação com 

a equipa de especialistas da School of Marine Sciences da Universidade de 

Zhongshan, desenvolveram-se estudos sobre a “investigação dos golfinhos 

brancos chineses na área marítima envolvente de Macau”, no sentido de 

conhecer a actual situação biológica de lá e recolher mais informações sobre 

os golfinhos referidos e outros mamíferos marinhos. Contudo, mesmo assim, 

nos últimos anos, foram frequentemente encontrados cadáveres de golfinhos 

no mar e nas zonas costeiras com praia, realidade cruel que veio destacar que 

ainda há um espaço relativamente grande para melhorar e desenvolver um 

mecanismo de conservação e os trabalhos respectivos. 

Assim sendo, com o objectivo de aperfeiçoar e melhorar ainda mais o 

respectivo mecanismo e trabalhos, interpelo o Governo da RAEM sobre o 

seguinte: 

1. Nos últimos anos, foram encontrados cadáveres de golfinhos brancos 

chineses em vários sítios da área marítima de Macau, e a população 

espera a divulgação da causa após a respectiva investigação, no 

sentido de permitir à sociedade eliminar a preocupação, prestar 

opiniões e participar nos trabalhos de protecção, mas as autoridades 

ainda não deram os esclarecimentos relativos ao ponto de situação, 

nem ao resultado da investigação. Porque é que é assim? As 

autoridades vão dar os respectivos esclarecimentos? 
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2. Anteriormente, Macau participou nos trabalhos de protecção dos 

golfinhos brancos chineses, mas a realidade demonstra que os 

respectivos trabalhos ainda carecem de revisão, quer da continuidade 

de execução dos trabalhos, quer da eficácia do mecanismo de 

cooperação e da formação de talentos. As autoridades vão apresentar 

a situação dos trabalhos nos últimos três anos? E como é que vão 

proceder à respectiva revisão em seguida? 

3. Quanto à protecção dos golfinhos brancos chineses, Macau ainda 

precisa de recorrer a vários meios para resolver os problemas 

superficiais e radicais. Por exemplo, para resolver os primeiros, o 

Governo pode ponderar introduzir equipamentos de monitorização 

sonora e um sistema de reflexão, no sentido de reforçar a 

monitorização e a orientação do trajecto no mar das espécies 

preciosas; para resolver os últimos, o Governo pode considerar ter 

como referência o 2017-2026 Action Plan for Leopard Seal Protection 

(2017-2026), elaborado pelo Ministério da Agricultura do país, 

definindo um plano de protecção científico e sistemático para Macau. 

Quais são as considerações das autoridades? 

10 de Fevereiro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 


