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INTERPELAÇÃO ORAL

Gestão da segurança dos taludes e prevenção de deslizamentos de terras

No início de Junho, houve um deslizamento de terras no tardoz da Estrada de S.
Francisco, que atingiu várias fracções nos arredores e causou o desmoronamento de
uma antiga muralha junto do talude. Felizmente, ninguém ficou ferido! Posteriormente,
o Governo da RAEM, por razões de segurança pública e estabilidade das zonas
envolventes, efectuou uma avaliação profunda e uma análise técnica in loco, e
delineou um plano urgente para demolir a referida muralha instável. Este incidente
não só destruiu o lar dos residentes, como impossibilitou preservar a referida muralha,
o que despertou a atenção dos residentes sobre a gestão da segurança dos taludes.
Segundo os dados da Rede de Informação sobre a Segurança de Taludes da
Direcção dos Serviços de Obras Públicas, até 30 de Novembro de 2021, existiam 258
taludes em Macau, entre os quais, 6 são de alto risco, 78, de médio risco, e 174, de
baixo risco. Macau encontra-se actualmente na época de tufões e de chuvas, e os
taludes instáveis são um potencial perigo para a segurança da vida e dos bens da
população, mais, as alterações climáticas e as chuvas torrenciais extremas também
aumentam o risco de deslizamentos de terras. Um Governo responsável deve estar
bem preparado com uma atitude proactiva e de precaução, para garantir a segurança
da população, pois não deve apenas avaliar e descobrir as causas só depois da
ocorrência deste tipo de acidentes. O Governo deve reforçar a fiscalização e
inspeccionar de forma periódica e contínua os taludes existentes em Macau,
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conhecer o seu desenvolvimento e o seu ponto de situação, avaliar o grau de risco e
actualizar atempadamente as respectivas informações, elevando o grau de
transparência destas, mais, deve ainda elevar o grau de transparência da fiscalização
dos taludes públicos e privados, apresentar propostas para a sua reparação e
consolidação, e emitir pareceres sobre as obras de construção junto dos taludes, com
vista a evitar que estas afectem a sua estabilidade.

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. O Governo da RAEM introduziu o “Sistema de Monitorização Automática de
Taludes” na Taipa Grande e na Fortaleza do Monte. O Governo deve ponderar
instalar este sistema de monitorização de taludes em toda a Macau, para poder
disponibilizar informações mais precisas sobre os taludes com a utilização deste tipo
de equipamentos. Vai fazê-lo? A longo prazo, vai o Governo utilizar tecnologia
inovadora para reforçar a gestão da segurança dos taludes, prevenindo os
deslizamentos de terras?

2. Nos últimos anos, as alterações climáticas e as chuvas intensas extremas
trouxeram desafios sem precedentes para o mundo todo. Assim, o Governo deve
proceder a estudos, de forma activa, para conhecer o impacto das chuvas intensas
extremas sobre o risco de deslizamento de terras, e deve ainda criar mecanismos
adequados para dar resposta a situações de emergência, por forma a elevar a
capacidade de resposta. Vai fazê-lo? Mais, no sentido de alertar os residentes para o
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trabalho de prevenção, o Governo deve estudar a introdução de um mecanismo de
alerta precoce de deslizamentos de terras, especialmente na época de tufões e
chuvas intensas, e divulgar atempadamente as informações. Vai fazê-lo?

3. Aquando do deslizamento de terras e do desmoronamento da muralha da Estrada
de S. Francisco, era suposto os moradores afectados estarem no quarto, mas saíram
incólumes por terem ido para a sala de estar. O Governo deve organizar uma série de
actividades de sensibilização e divulgação junto dos residentes, especialmente
daqueles que residem próximo dos taludes, para lhes ensinar como podem salvar-se
em caso de instabilidade dos taludes, assim como prestar atenção à situação das
colinas e a indícios de deslizamento de terras, entre outras situações, para elevar a
consciência dos residentes sobre os respectivos riscos. O Governo vai fazer isso?

21 de Junho de 2022

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,
Ho Ion Sang
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