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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

A qualidade da água nas zonas costeiras de Macau 

 

 No Planeamento da Protecção Ambiental de Macau (2021-2025) divulgado 

recentemente pelo Governo, revela-se o desenvolvimento de diversos trabalhos 

relativos ao reordenamento e melhoria do meio hídrico, com vista à articulação com a 

gestão das 85 m2 das áreas marítimas, nomeadamente, o reordenamento do meio 

hídrico da costa de Macau, a construção de instalações provisórias de tratamento de 

águas residuais, a optimização do sistema de drenagem e a melhoria da prevenção e 

controlo da poluição marítima por resíduos. 

 Já interpelei o Governo sobre o reordenamento e melhoria do meio hídrico das 

zonas costeiras, e na sua resposta este refere que vai acompanhar as obras de 

construção das instalações provisórias de tratamento de águas residuais junto do 

Terminal Marítimo do Porto Exterior, bem como estudar a criação destas instalações 

em outros locais adequados, na procura de uma melhoria significativa no respeitante 

a esta matéria, e que vai ainda iniciar os estudos relativos aos padrões da qualidade 

ambiental das águas marítimas e a investigação sobre o ambiente ecológico das áreas 

marítimas, que servirão como referência científica para a definição dos trabalhos no 

âmbito da protecção ambiental das áreas marítimas.  

 Na realidade, a poluição da água nas zonas costeiras de Macau é um problema 

que persiste. De acordo com o Relatório do Estado do Ambiente de Macau, 2020, a 

água nas zonas costeiras de Macau foi avaliada de insalubre, segundo o índice global 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE-2022-01-27-Si Ka Lon (P) SL-APN  2 

 

de avaliação, sendo a poluição nas zonas costeiras do Fai Chi Kei e do Porto Interior 

a mais grave, com um índice de avaliação da exposição não metálica superior a 1,5.  

 Segundo os dados disponibilizados, as principais razões para o problema da 

qualidade da água nas zonas costeiras de Macau são a sobrecarga dos esgotos, que 

leva a que as águas residuais acabem por transbordar para o mar, e ao mesmo tempo, 

a ligação errada dos esgotos de águas residuais da cidade e as descargas ilegais, 

entre outras situações. Pelo exposto, o Governo deve adoptar medidas apropriadas 

para acabar, quanto antes, com o problema da falta de qualidade da água nas zonas 

costeiras.  

 

  Interpelo, então, o Governo sobre o seguinte:  

1. De acordo com o Relatório do Estado do Ambiente de Macau, 2020, a poluição 

nas zonas costeiras do Fai Chi Kei e do Porto Interior é grave. Em resposta a 

isto, o Governo deve tomar como referência os resultados conseguidos no 

reordenamento do meio hídrico das zonas costeiras da Avenida Norte do 

Hipódromo na Areia Preta e das zonas costeiras ao longo do Terminal Marítimo 

do Porto Exterior, na Avenida da Amizade, nos NAPE, desenvolvendo um estudo 

temático e procedendo ao respectivo reordenamento com base num 

planeamento global. Vai fazê-lo? 

2. O Governo já efectuou um estudo sobre a construção das instalações provisórias 

de tratamento de águas residuais, para melhoria da situação. Qual é o ponto da 

situação? Onde é que vão ser colocadas essas instalações provisórias 

destinadas à melhoria da qualidade da água das zonas costeiras? Qual é o ponto 
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de situação das obras de construção da nova estação elevatória de águas 

pluviais na Baía Norte do Fai Chi Kei? Quais são os resultados previstos? 

 

27 de Janeiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 


