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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Revisão e reforço global da capacidade da rede de esgotos 

 

As inundações afectam consideravelmente a qualidade de vida da população. 

Quando há chuva forte ou intensa, muitas zonas ficam inundadas. É verdade que 

isso tem muito a ver com as condições naturais e geográficas de Macau, mas 

também está relacionado, em certa medida, com a capacidade e o funcionamento da 

rede de esgotos. 

A idade média desta rede é de 50 anos, e os esgotos da zona da Biblioteca 

Pública da Associação Comercial de Macau, que já têm 100 anos, não conseguem 

fazer face a chuvas intensas. Mais, é bastante grave a situação da ligação indevida 

dos esgotos entre as águas pluviais e residuais, piorando significativamente a 

qualidade da água ao longo da costa. De acordo com a Direcção dos Serviços de 

Protecção Ambiental, 47 das 186 bocas dos esgotos ao longo da costa libertam 

águas residuais domésticas sem nenhum tratamento, e a entrada de águas pluviais 

nos esgotos de águas residuais agrava as pressões das ETAR. 

As Linhas de Acção Governativa para o próximo ano referem que o Instituto para 

os Assuntos Municipais (IAM) vai reforçar a identificação dos problemas, e do 

desentupimento e desobstrução dos locais de ocorrência frequente de inundações. 

Porém, dada a idade da rede dos esgotos, mesmo com o reforço do desentupimento, 

a capacidade de drenagem não consegue fazer face aos fenómenos meteorológicos 
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extremos, cada vez mais frequentes. Por isso, a revisão e o reforço global da 

capacidade de drenagem da rede de esgotos tornam-se necessários. 

Assim, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. O IAM referiu que era difícil a respectiva substituição em grande quantidade, 

mas os esgotos já têm, em média, 50 anos, e não conseguem responder aos 

fenómenos meteorológicos extremos, que são cada vez mais frequentes. Além disso, 

a indevida conexão de esgotos é bastante grave. Assim, o Governo deve efectuar 

uma revisão global da rede de esgotos, e realizar, atendendo ao grau de gravidade e 

por fases, a substituição e ampliação dos esgotos, no sentido de diminuir a 

contaminação da qualidade da água ao longo da costa, provocada pela indevida 

ligação. Vai fazê-lo? 

2. O IAM adiantou que ia elaborar um relatório pormenorizado sobre a revisão 

da rede de esgotos, por forma a resolver gradualmente o problema através da 

colaboração interdepartamental. Qual é o respectivo ponto de situação? 

 

26 de Novembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Chan U 


