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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Cessação imediata das actividades prejudiciais que poluem o ambiente 

ecológico de Macau, investigação sobre os incidentes de poluição e divulgação 

dos respectivos resultados    

 

No final de 2015, a ONU substituiu os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, 

definidos em 2000, pelos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, os quais têm 

apenas 17 objectivos e 169 indicadores, que mereceram a concordância de 193 

países. A protecção do ambiente ecológico é uma parte indispensável tanto nos 

actuais Objectivos de Desenvolvimento Sustentável como nos antigos Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio.                     

Fazendo parte do planeta, Macau tem a responsabilidade de proteger o meio 

ambiente e tem de envidar todos os esforços para o fazer. A partir de 2007, o 

Governo da RAEM passou a mencionar, em cada ano económico, o tema da 

protecção ambiental, afirmando, no primeiro ano, que “no domínio da protecção 

ambiental, a integração dos vectores de crescimento económico e de progresso 

social é uma responsabilidade da Humanidade e constitui uma componente 

fundamental da estratégia do desenvolvimento sustentável da RAEM.”; em 2009, foi 

extinto o Conselho do Ambiente e criada a Direcção dos Serviços de Protecção 

Ambiental (DSPA) para desenvolver, de forma sistemática, os trabalhos de protecção 

ambiental em Macau. Verifica-se, assim, que a protecção ambiental já passou a ser 

uma das acções governativas importantes, e as políticas de protecção ambiental de 

Macau estão cada vez mais aperfeiçoadas.           
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Lamentavelmente, o nosso gabinete de atendimento aos cidadãos recebeu, há 

dias, vários pedidos de ajuda dos nossos membros e de moradores do Edifício do 

Lago. Segundo eles, encontram-se muitos cadáveres de animais aquáticos no lago 

do Jardim do Lago, situado na Estrada da Ponta da Cabrita e na Estrada Padre 

Estevão Eusébio Sítu, e como a água do lago está gravemente poluída, muitos 

peixes e tartarugas acabam por morrer. Contudo, após a recepção das queixas dos 

moradores, os serviços competentes não investigaram nem acompanharam logo a 

situação, nem tomaram quaisquer medidas para evitar o agravamento do ambiente 

ecológico. 

Recebidos os referidos pedidos de ajuda, deslocámo-nos de imediato ao local 

para nos inteirarmos da situação, conversámos com os moradores e com os utentes 

do jardim, e ficámos a par do seguinte: 

1. O lago do Jardim do Lago sempre foi alimentado por água de qualidade, no 

passado, muitos residentes gostavam de alimentar os animais, e muitos 

peixes e tartarugas vinham logo a correr, cheios de energia. Mas, segundo 

alguns moradores, há dias, viram trabalhadores do IAM a retirar do lago 

muitos peixes e tartarugas mortos, um total de quatro cestos grandes de 

cadáveres, entre os quais 4 peixes com 1 metro de comprimento. Os 

moradores sentem-se mal e questionam: por que razão é que surgiu esta 

poluição tão grave num lago que era alimentado por água de qualidade, que 

causou a morte de todos os animais que ali viviam? 

2. Segundo sabemos, a fonte da água do lago está situada na colina, e em 

princípio, é uma das poucas fontes de água boa em Macau. Mais, segundo 

as fotografias tiradas no local, a grave poluição da água do lago deve-se, 
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possivelmente, a avarias do sistema de drenagem da fábrica química vizinha. 

Assim, as águas residuais não são tratadas, são descarregadas directamente 

no lago, e provocam a morte de muitos peixes e tartarugas. 

3. Os moradores já informaram os serviços competentes do referido incidente 

de poluição, só que estes não agiram. Antigamente, muitas pessoas iam até 

ao jardim para descansar, mas, agora, a poluição do lago preocupa-as, 

receiam que o ambiente ecológico circundante seja destruído e a poluição se 

alastre até às zonas habitacionais. Os moradores dos edifícios vizinhos 

suspeitam que o incidente se deva à poluição acumulada ao longo dos anos, 

e que esta afecte, eventualmente, a sua saúde. 

Acreditamos que os serviços competentes já tomaram conhecimento do referido 

incidente de poluição hídrica grave, e queremos saber o que é que fizeram depois 

disso, por exemplo, abriram algum processo para investigar o incidente e aplicaram 

algumas sanções à fonte poluidora? Os serviços competentes devem recolher 

amostras de água do lago para análise e divulgar os respectivos resultados.                    

Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando que me sejam dadas 

respostas, de forma clara, precisa, coerente, completa e em tempo útil, sobre o 

seguinte: 

1. Em relação ao caso de poluição do lago do Jardim do Lago, os serviços 

competentes receberam queixas dos moradores e tomaram algumas 

medidas adequadas para proteger a qualidade da água? Os serviços 

competentes devem investigar o caso e divulgar, quer as razões que levaram 

à sua ocorrência quer os resultados da investigação sobre a qualidade da 
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água, com vista a dissipar as dúvidas dos moradores e a proteger a sua 

saúde. Quando é que vão fazê-lo? 

2. O Governo deve realizar uma avaliação sistemática da qualidade de todas as 

águas em Macau, à qual os cidadãos possam aceder directamente, a fim de 

evitar a ocorrência de casos semelhantes ao da poluição do lago do Jardim 

do Lago, nomeadamente em Cheoc Van, Hac Sá, Lago Sai Van e Lago Nam 

Van. Já o fez?  

3. O Governo deve fiscalizar as empresas poluidoras que ainda funcionam em 

Macau, e divulgar as respectivas informações, deve, em particular, divulgar 

as informações logo após a recepção de queixas, para conhecimento da 

população, para assegurar que os actos poluidores sejam eliminados ao 

máximo, e para tornar mais transparente a divulgação das informações. De 

que mecanismos dispõe o Governo para o efeito?       

  

4 de Novembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

José Maria Pereira Coutinho 

 


