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 Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 
Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang 

 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o 

parecer do Instituto para os Assuntos Municipais, apresento a seguinte resposta à 

interpelação escrita do Sr. Deputado Ho Ion Sang, de 20 de Outubro de 2021, enviada a 

coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 018/E12/VII/GPAL/2021, de 26 de 

Outubro de 2021, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 26 de Outubro de 

2021: 

 

1. Foram concluídos os trabalhos de simulação digital em tempo real da comporta 

do Porto Interior. A entidade responsável pelo estudo irá proceder, de acordo 

com o respectivo relatório final, ao eventual complemento e revisão da 

prospecção geotécnica e análise temática no âmbito do estudo de viabilidade 

da construção da comporta, dando início aos trabalhos de apreciação e 

aprovação do relatório. Uma vez que a obra ainda se encontra na fase do 

estudo de viabilidade, não há neste momento uma estimativa concreta sobre o 

preço e o prazo da obra. 

Acrescentamos ainda que o relatório final do estudo de viabilidade da obra de 

protecção contra inundações (marés) e de drenagem na zona marginal do lado 

Oeste de Coloane já foi apresentado pela entidade responsável, aguardando-se 

os pareceres das autoridades competentes do Interior da China sobre o relatório 

final e o relatório temático, pelo que a elaboração do projecto de concepção 

preliminar terá início logo após a aprovação dos respectivos relatórios. 
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2. e 3. O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) salientou que os actos de 

drenagem ilegal serão regulados por um regulamento administrativo 

independente, nomeadamente a fixação dos montantes das multas a serem 

aplicadas, no sentido de aumentar a dissuasão. Neste momento, estão em curso 

os respectivos trabalhos legislativos. 

O IAM elaborou material de divulgação sob o tema “Conhecer melhor o 

sistema de equipamentos de filtragem de águas residuais provenientes da 

execução de obras em estaleiros”, no sentido de instar o sector a conhecer 

melhor esta matéria, bem como as exigências de drenagem e as respectivas 

penalidades. Para além disso, serão reforçadas as acções de inspecção e, caso 

sejam detectadas irregularidades de drenagens ilegais, serão deduzidas as 

devidas acusações nos termos da lei e os processos serão encaminhados para os 

serviços responsáveis pelas obras públicas. 

O IAM sublinhou que o Regulamento Geral dos Espaços Públicos abrange 

uma vasta gama de matérias, sendo necessário um estudo aprofundado sobre a 

sua revisão integrada. 

 

 

  A Directora dos Serviços de Solos, 

Obras Públicas e Transportes, 

Chan Pou Ha 

16 de 11 de 2021 

 


