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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

As águas do mar em Macau e o seu tratamento 

 

Macau situa-se na orla do Delta do Rio das Pérolas, com particularidades ao nível 

dos recursos marinhos e cultura marítima. A poluição das águas em Macau agravou-

se devido à alteração da natureza das águas e ao envelhecimento dos equipamentos 

da Estação de Tratamento de Águas Residuais. Segundo o “Relatório do Estado do 

Ambiente de Macau 2021”, quer o índice geral de avaliação da qualidade das águas 

das áreas marítimas, quer o índice geral de avaliação da exposição não metálica 

registaram um aumento em comparação com o ano de 2020, pois, a principal fonte de 

poluição da zona costeira de Macau é não metal, e o Porto Interior e o Fai Chi Kei são 

os dois locais onde a qualidade da água é pior. 

No início de 2019, o Governo iniciou o projecto de melhoramento da estação de 

tratamento de águas residuais, para melhorar, de forma contínua, o hardware e o 

software da estação de tratamento de águas residuais e elevar a qualidade das águas 

residuais. No «Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM (2016-2020)» e nas 

Linhas de Acção Governativa para o corrente ano, prevê-se a construção de uma nova 

estação de tratamento de águas residuais na extremidade da zona sul da ilha artificial 

fronteiriça da Ponte Hong Kong- Zhuhai- Macau, e o lançamento do respectivo 

concurso público para o final deste ano, porém, até agora ainda não houve qualquer 

novidade. Segundo muitos residentes, é frequente o mau cheiro na zona da Baía Norte 

do Fai Chi Kei, na Areia Preta e na zona costeira do Porto Interior, uma situação que 

afecta, gravemente, a imagem e a vida quotidiana da cidade, põe em risco a saúde, 
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agrava a poluição marítima e destrói gravemente o ambiente marinho, por isso, a 

capacidade da estação de tratamento de águas residuais e o andamento da 

construção da nova têm sido alvo de atenção da sociedade. 

O mar é um recurso precioso de Macau, e de acordo com a “Lei de bases de 

gestão das áreas marítimas”, a protecção dos recursos naturais e o meio ambiente do 

mar, a implementação do planeamento para a protecção e construção do ecossistema 

marinho, o uso das áreas marítimas, tendo em consideração a protecção do meio 

marinho, e a sustentabilidade do aproveitamento e desenvolvimento das mesmas são 

responsabilidades do Governo da RAEM. Com o agravamento da poluição das águas 

marítimas, a gestão ambiental das áreas marítimas de Macau tornou-se urgente. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. O tratamento das águas residuais é uma componente importante da gestão 

das áreas marítimas de Macau. Na resposta à minha interpelação escrita, o 

Governo afirma que vai promover a construção da estação de tratamento de 

águas residuais na ilha artificial fronteiriça da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau 

e as obras de actualização e melhoramento das instalações de tratamento de 

águas residuais existentes, com vista a aumentar a capacidade de tratamento 

das águas residuais, e que o respectivo concurso público vai ser lançado em 

finais do corrente ano, altura em que haverá um calendário para a obra. Porém, 

até agora, ainda não foram iniciados os procedimentos para o concurso. O 

Governo deve acelerar a construção das instalações em causa, com vista a 

reduzir a poluição das águas costeiras. Vai fazê-lo? 

2. Segundo as Linhas de Acção Governativa para o corrente ano, prevê-se a 



 

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

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐11‐04‐Si Ka Lon (P) – Manuela‐APN  3 

conclusão, ainda este ano, dos “Estudos de referência e normas de qualidade 

da água do mar de Macau” e dos “Estudos de investigação e avaliação do 

ambiente ecológico das áreas marítimas de Macau”. Estes estudos vão ser 

concluídos dentro do prazo previsto? O Governo deve, tendo em conta os 

estudos efectuados, definir as medidas para a gestão do ecossistema das 

áreas marítimas e para a protecção da qualidade das águas. Como é que vai 

fazê-lo? 

04 de Novembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 


