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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Conservação das terras húmidas 

 

As terras húmidas são conhecidas como os "rins da Terra" e são um dos 

ecossistemas mais importantes do mundo. Macau é uma cidade pequena e 

densamente povoada, porém, as suas zonas húmidas desempenham um papel 

ecológico muito importante. As ricas flora e fauna de Macau e a elevada 

biodiversidade proporcionam alimentação e habitat adequados para uma variedade 

de aves, incluindo os colhereiros-de-cara-preta, que são aves migratórias raras. 

Segundo as afirmações do Instituto para os Assuntos Municipais em 2019, a área de 

mangues em Macau duplicou relativamente ao ano de 2000, o número de aves 

migratórias tem-se mantido estável na última década, e o número das espécies de 

garças tem vindo a aumentar, o que demonstra que Macau tem feito progressos 

notáveis na protecção ecológica. 

Porém, a vigente Lei de bases do ambiente, promulgada em 1991 e em vigor há 

30 anos, não passa de uma lei orientadora, limita-se a prever o quadro geral e os 

princípios básicos aos quais as políticas ambientais locais devem obedecer. Esta lei 

carece de operacionalidade prática, pois apenas prevê que se comete uma infracção 

contra o ambiente quando se infringem as suas disposições, sem especificar as 

responsabilidades por danos ao ambiente. Assim sendo, as autoridades devem rever 

e alterar a lei em tempo útil, no sentido de clarificar as responsabilidades e obrigações 

do Governo e dos particulares na protecção ambiental. A Lei do planeamento 
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urbanístico, que entrou em vigor em Março de 2014, também tem natureza macro e 

não tem qualquer regulamentação sobre a conservação das terras húmidas. Nestes 

últimos anos, o Interior da China tem empregado esforços na protecção das terras 

húmidas, e em Janeiro deste ano, foi apresentado, pela primeira vez, um projecto de 

lei sobre a protecção das terras húmidas, para apreciação. Esta é a primeira vez que 

o Interior da China, com a intenção de estabelecer um sistema jurídico completo, 

legisla expressamente sobre a protecção das terras húmidas, especificando o modo 

de protecção dessas terras, propondo requisitos para o seu aproveitamento, 

regulamentando os princípios de restauração das mesmas, o sujeito responsável, os 

planos e as medidas de restauração, etc., assumindo uma perspectiva abrangente e 

sistémica do ecossistema das terras húmidas. O Governo também pode fazer 

referência à experiência de outros locais e considerar proceder a estudos sobre a 

produção de leis e regulamentos específicos sobre a conservação das terras húmidas. 

Há que definir os padrões de protecção ambiental e proceder, de forma séria, aos 

respectivos trabalhos de conservação, para que os valiosos recursos ecológicos de 

Macau sejam apreciados. 

De facto, Macau tem muitas paisagens naturais e ecológicas, e é também uma 

importante paragem e local de hibernação e de reprodução para um grande número 

de aves migratórias. Em 2013, Macau foi também selecionada como um dos 10 locais 

do Interior da China com terras húmidas encantadoras. Assim sendo, sob a premissa 

da conservação ecológica, as autoridades devem estudar a implementação de 

programas de turismo cultural profundo assinalados pela protecção ambiental e 

ecológica, de modo a promover os benefícios e os valores das terras húmidas, para 
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que mais pessoas apreciem a sua beleza, e a impulsionar a diversificação do sector 

do turismo. 

 

 Interpelo, então, o Governo, sobre o seguinte:  

1. O Plano Quinquenal do Desenvolvimento da RAEM (2016-2020) especifica 

claramente que, no âmbito dos mangues na orla costeira, vão ser plantados, até 

2020, cerca de 15 000 mudas de mangue. Este Plano Quinquenal já está 

concluído, então, qual é o ponto de situação das referidas mudas de mangue? 

Os objectivos já foram alcançados? 

2. As autoridades devem estudar a definição de uma lei específica sobre a 

conservação e o aproveitamento racional das terras húmidas, de modo a 

melhorar os respectivos trabalhos de conservação. Vão fazê-lo? Vão aumentar 

o investimento na conservação das terras húmidas e melhorar o respectivo 

planeamento? Devem reforçar a cooperação com as instituições e associações 

civis, para promover a conservação das terras húmidas e as respectivas acções 

de divulgação e sensibilização. Vão fazê-lo? 

3. Nos últimos anos, Macau dedicou-se à promoção da conservação ecológica e 

construiu muitas instalações para a sensibilização ecológica, tais como as Vias 

pedonais ecológicas da Avenida da Praia na Taipa, as Terras húmidas de Seac 

Pai Van, o Jardim Ecológico do Trilho de Plantas Medicinais e Aromáticas, o 

Jardim de Plantas Medicinais Chinesas do Sul, etc., e quer os residentes quer 

os visitantes podem efectuar visitas por marcação prévia. Sob a premissa da 

conservação ecológica, as autoridades devem considerar reforçar a promoção 
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de programas turísticos assinalados pela protecção ambiental e ecológica, 

melhorando e divulgando continuamente o sistema de marcação prévia, 

centrando-se na apresentação, aos visitantes, das características, funções e 

valores das terras húmidas de Macau, para os mesmos ficarem a par da natureza 

de Macau. Isto contribui para aumentar a consciencialização sobre a protecção 

ambiental, e também para promover o desenvolvimento diversificado do sector 

do turismo. Vão fazê-lo?    

 

17 de Fevereiro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang 


