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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Ponto de situação da conservação da Colina da Ilha Verde em Macau  

 

A Colina da Ilha Verde é um espaço protegido nos termos da Lei de 

salvaguarda do património cultural, mas sofreu vários tipos de destruição nestes 

últimos anos: foi utilizada como residência privada, os terrenos foram explorados e 

usados para a instalação de equipamentos desportivos privados, registaram-se 

vários incêndios devido a sobrecarga da capacidade eléctrica e ao depósito caótico 

de produtos perigosos, situações que deixam a população bastante preocupada. 

Há dias, surgiram vozes na sociedade denunciando que se tinha realizado mais 

uma escavação para cultivo e que tinham sido instalados equipamentos para 

manutenção física na Colina e contadores de electricidade no sopé da colina, para 

fornecer energia eléctrica à Casa de Retiros, afectando o ambiente ecológico da 

colina.  

De facto, como a Colina da Ilha Verde tem uma localização privilegiada e um 

ambiente ecológico muito raro em Macau, tem sido alvo da atenção da sociedade 

ao longo dos anos, no entanto, o caos mantém-se. Ao longo dos anos, tenho vindo 

a apelar ao Governo para assegurar a total protecção da Colina da Ilha Verde, e 

apresentei várias interpelações escritas para dar conta da situação. Em resposta a 

uma interpelação escrita minha, o Governo afirma que, em finais do ano passado, 

ia promover a integração das árvores antigas da Colina da Ilha Verde na Lista de 

Salvaguarda de Árvores Antigas e de Reconhecido Valor. Além disso, a 
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manutenção da Casa de Retiros não pode ser iniciada devido a disputas de 

propriedade e processos judiciais. 

É de salientar que, segundo afirmações recentes de alguns proprietários, 

depois de vários anos de processos judiciais, já existem resultados, e o problema 

da ocupação ilegal vai ficar resolvido. Por isso, a sociedade espera que o Governo 

esteja determinado a reforçar a coordenação entre os diversos serviços e que, de 

acordo com o “Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau (2020-

2040)”, faça bem os trabalhos de conservação da zona ecológica da Colina da Ilha 

Verde, em harmonia com a concretização da zona habitacional da Ilha Verde, e 

proceda gradualmente à remoção das actividades industriais da periferia da Colina 

da Ilha Verde, com vista a elevar o nível do ambiente habitacional desta zona. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Face aos frequentes danos verificados na Colina da Ilha Verde, o Governo 

criou algum mecanismo permanente de comunicação entre os moradores 

da Ilha Verde e os respectivos proprietários? Quanto à preservação da 

Colina da Ilha Verde, como é que o Governo vai evitar que danos 

semelhantes se repitam? De que medidas concretas dispõe para o efeito? 

2. Devido aos conflitos sobre o direito de propriedade e às acções judiciais 

relativas à Casa de Retiros, o Governo não foi capaz de efectuar os 

trabalhos de reparação e manutenção dentro da Casa, e afirmou que ia 

estudar sobre a activação do processo de manutenção obrigatória para a 

Casa de Retiros. Qual é o ponto da situação? O proprietário manifestou 
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que já tinha sido decidida a acção judicial, então, como é que o Governo 

vai avançar, numa próxima fase, com o plano de revitalização da Colina 

da Ilha Verde? 

3. De acordo com as informações disponíveis, existem actualmente 30 

árvores antigas na Colina da Ilha Verde que foram incluídas na Lista de 

Salvaguarda de Árvores Antigas e de Reconhecido Valor. O Governo 

indicou, de forma clara, quais são as árvores antigas que devem ser 

conservadas? Nestes últimos dias, a sociedade tem-se queixado do 

desaparecimento de uma árvore. O Governo tem conhecimento da 

situação? 

2 de Junho de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da 

Região Administrativa Especial de Macau, 

Si Ka Lon 


