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 Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 
Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Lei Chan U 

 

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

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

interpelação escrita do Sr. Deputado Lei Chan U, de 7 de Dezembro de 2021, enviada a 

coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 216/E140/VII/GPAL/2021, de 13 de 

Dezembro de 2021, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 14 Dezembro de 

2021: 

 

1. O IAM salientou que, no ano passado, iniciou a elaboração do projecto da obra 

de optimização dos arruamentos da Praça de Ponte e Horta, incluindo a 

concepção para a optimização da zona de lazer da Praça de Ponte e Horta. Tendo 

em conta a obra da estação elevatória de águas pluviais e drenagem no Porto 

Interior desta Direcção de Serviços, que vai ser realizada nas imediações da 

Praça de Ponte e Horta, o IAM solicitou informações junto desta Direcção de 

Serviços sobre a data prevista para o início da mesma e que se pronunciasse 

sobre o projecto da obra de optimização da zona de lazer da Praça de Ponte e 

Horta, de modo a permitir a execução coordenada dos respectivos trabalhos. 

 

2. O projecto base da obra de melhoramento do dique do Porto Exterior está 

praticamente concluído, importando agora articular o ulterior projecto de 

execução com as conclusões apontadas no relatório final dos trabalhos de 

simulação digital em tempo real da comporta do Porto Interior e a área de 

intervenção e a altura dos sedimentos da zona localizada entre o posto fronteiriço 

das Portas do Cerco e a Zona A dos Novos Aterros, inserida no âmbito do 
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projecto do traçado Leste do Metro Ligeiro, entre outros dados, de modo a 

permitir a introdução das devidas alterações no projecto final de execução. 

 

                                                                  A Directora dos Serviços de Solos, 

                                                                  Obras Públicas e Transportes, 

                                                               Chan Pou Ha 

29 de 12 de 2021 

 


