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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Si Ka Lon 

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

os pareceres da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) e da Direcção 

dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT), apresento a 

seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Si Ka Lon, de 17 de Dezembro 

de 2021, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa                                      

n.º 263/E175/VII/GPAL/2021, de 29 de Dezembro de 2021, e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo, em 30 de Dezembro de 2021: 

1. A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Á gua e a Direcção dos 

Serviços de Assuntos de Justiça estão a accompanhar os trabalhos de 

elaboração da Lei de Uso das Á reas Marítimas, envidando esforços para lançar 

a consulta pública em 2022. 

2. A DSEDT salientou que o Governo da RAEM irá tirar melhor proveito das 

áreas marítimas sob jurisdição de Macau, concedidas pelo Governo Central, de 

modo a alargar o espaço para a diversificação adequada e desenvolvimento 

sustentável da economia de Macau, nomeadamente através da inclusão de 

elementos marinhos nas actividades turísticas e a criação de novos produtos 

turísticos. Por outro lado, o desenvolvimento da economia marítima é 

inseparável da cooperação regional, sobretudo da cooperação com Zhuhai. No 

futuro, o Governo da RAEM irá impulsionar, de forma ordenada, a 

diversificação da experiência de turismo marítimo, incluindo o turismo das 

ilhas de Zhuhai e Macau, bem como promover o desenvolvimento da 

economia marítima através da complementaridade das vantagens regionais. 
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3. A DSPA salientou que, de acordo com as causas da má qualidade da água 

verificadas nas zonas costeira nos últimos anos, tem vindo a desenvolver uma 

série de trabalhos de reordenamento em conjunto com os serviços 

competentes, incluindo a conclusão do projecto de intercepção de águas 

residuais nas saídas de descarga junto à zona costeira da Avenida Norte do 

Hipódromo, na Areia Preta, bem como a construção das instalações provisórias 

de tratamento de águas residuais junto do Terminal Marítimo do Porto 

Exterior, tendo sido verificada uma melhoria significativa da situação 

ambiental nestas zonas, cujos pormenores estão disponíveis nos “Temas de 

interesse” da página electrónica da DSPA. Por outro lado, mediante o 

mecanismo de cooperação regional, a DSPA tem realizado, regularmente, 

intercâmbio e cooperação com os serviços competentes do Interior da China 

em matérias de ambiente marítimo, entre outras. Quanto ao caso do cadáver de 

um golfinho descoberto recentemente, após investigação, não se verificou 

qualquer anomalia na qualidade das águas da respectiva área marítima. O 

golfinho morreu há já algum tempo, presumindo-se que tenha sido trazido pela 

corrente marítima de outras áreas para a costa de Macau. Nesse sentido, a 

DSPA já comunicou o facto, através do mecanismo existente, aos serviços 

competentes do Interior da China.  

  A Directora dos Serviços de Assuntos 

Marítimos e de Á gua, 

Wong Soi Man 

13 de Janeiro de 2022 

 


