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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Resolução definitiva do problema das inundações no Porto Interior 

 

O problema das inundações no Porto Interior já vem incomodando os 

moradores desta zona há muitos anos. Segundo alguns deles, na época dos tufões, 

têm de atravessar água para ir para o trabalho e para a escola, o que é inconveniente, 

insalubre e inseguro. Espero que o Governo acelere a construção das estações 

elevatórias de águas pluviais e a resolução definitiva do problema das inundações no 

Porto Interior. Ao mesmo tempo, segundo alguns lojistas daquela zona, é difícil fazer 

negócios durante a pandemia e, para além disso, todos os anos sofrem prejuízos 

devido às inundações e estão dependentes do tempo para conseguirem sobreviver. 

Nos últimos anos, o Governo empenhou-se no planeamento e na construção de 

estações elevatórias de águas pluviais na zona da Barra até ao Fai Chi Kei, apoiando 

as lojas situadas no rés-do-chão a instalarem comportas contra inundações, 

procedeu ao reordenamento gradual dos pontos negros de frequente obstrução e da 

rede de drenagem ilegal na zona costeira, bem como à prestação de apoio aos 

estabelecimentos comerciais afectados por inundações e tufões, conseguindo 

resultados positivos que merecem o nosso reconhecimento. No entanto, segundo 

algumas vozes da sociedade, as zonas da Praia do Manduco e do Fai Chi Kei são 

zonas residenciais, por isso, espero que o Governo tenha como objectivo melhorar o 

ambiente e as condições de vida da população, ajudando-a, gradualmente e de 

forma permanente, a evitar as inundações. A zona da Barra possui muitos pontos 
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turísticos que são Património Mundial e vai ter também o futuro centro modal de 

transportes, portanto, a resolução do problema das inundações contribuirá para 

elevar a imagem de Macau enquanto Centro Mundial de Turismo e Lazer. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Os moradores esperam que as obras da box-culvert e da estação elevatória da 

água pluvial na zona sul do Porto Interior estejam concluídas o mais rápido 

possível, no sentido de reduzir o impacto das inundações na sua vida. Quando 

é que o Governo vai divulgar a calendarização das obras e da entrada em 

funcionamento das referidas instalações? 

2. Os serviços competentes afirmaram que vão proceder, ainda neste ano, a uma 

inspecção por CCTV aos esgotos, num comprimento total de 10 mil metros, a 

fim de reforçar a sua limpeza e desobstrução, e manter o desentupimento da 

rede de esgotos e garantir a sua capacidade de escoamento. No entanto, 

segundo algumas opiniões da sociedade, espera-se que a inspecção por CCTV 

consiga, gradualmente, detectar e erradicar o problema da drenagem ilegal de 

águas residuais. Qual é o ponto de situação destes trabalhos? 

29 de Abril de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 


