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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

Preocupação com os deslizamentos de terras e as inundações 

Nos últimos meses, as chuvas torrenciais sucessivas em Macau provocaram, 

para além das inundações nas zonas baixas da cidade, o escoamento de um grande 

volume de águas pluviais nas colinas, agravando o problema das inundações, o que 

pode até causar o deslizamento de terras, pondo assim em risco a segurança da vida 

e dos bens dos residentes. Há dias, chuvas intensas provocaram o deslizamento de 

terras num estaleiro situado na Estrada de S. Francisco, adjacente às antigas 

muralhas, e num outro estaleiro da construção do Edifício de Prevenção e Controlo 

de Doenças Transmissíveis, o que afectou os moradores dos edifícios baixos situados 

na periferia. O deslizamento de terras e de paredes de pedra destruiu as gaiolas 

metálicas e as paredes das habitações, mas, felizmente, não houve feridos. No 

entanto, a parede de um dos apartamentos ruiu e o mesmo ficou coberto de terra e 

de pedras, provocando danos na casa de banho e na varanda da cozinha. Alguns 

moradores não afectados decidiram sair e deixar a sua casa por estarem preocupados 

com a sua segurança. 

Nos últimos anos, o Governo tem reforçado os trabalhos de limpeza dos esgotos 

de águas pluviais, procedendo-se à sua limpeza, nas várias zonas, antes da estação 

das chuvas, bem como à remoção dos resíduos que obstruem os esgotos das zonas 

baixas em dias com chuvas torrenciais. Mais, devido à construção e melhoramento 

dos esgotos e da estação elevatória, a situação das inundações nas zonas baixas 
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melhorou. No entanto, algumas zonas e ruas que não costumam ter inundações 

ficaram inundadas em dias de chuvas intensas, entre as quais, nas zonas próximas 

das colinas, as águas escorriam por elas abaixo, provocando inundações nas zonas 

baixas devido à ineficácia da drenagem das águas pluviais. 

Nos últimos anos, o problema tem vindo a agravar-se e, para além da Estrada de 

S. Francisco, registaram-se também inundações na Estrada dos Jardins do Oceano e

na Estrada Flor de Lótus, perto do Túnel de Ká Hó, bem como o deslizamento de 

terras. O Governo deve reforçar os trabalhos de consolidação e drenagem das colinas, 

a fim de evitar acidentes e inundações. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Este deslizamento de terras teve grande impacto para a população, portanto,

as autoridades devem envidar todos os esforços para ajudar os residentes a

regressarem às suas casas. Assim, como é que o Governo vai fiscalizar as

obras de construção na periferia das colinas, a fim de evitar a repetição de

casos semelhantes?

2. Em Macau, muitas colinas estão com problemas de erosão do solo, por isso,

em tempo de tufões e chuvas torrenciais, isso facilmente provoca o

deslizamento de terras. Assim, o Governo vai reforçar a fiscalização e

proceder à consolidação das colinas, com vista a reduzir a ocorrência de

acidentes?

3. O Governo vai reforçar os trabalhos de drenagem das colinas, por exemplo,

criar canalizações para a drenagem de águas pluviais, instalar estações



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

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐06‐10‐Lam Lon Wai R3 (P) – Manuela‐MMC  3 

elevatórias, etc., com vista a prevenir situações de deslizamentos de terras e 

de inundações? 

10 de Junho de 2022 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam Lon Wai 


