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 Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à 

Assembleia Legislativa, José Maria Pereira Coutinho 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração 

os pareceres do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) e da Direcção dos Serviços 

de Protecção Ambiental (DSPA), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do 

Sr. Deputado José Maria Pereira Coutinho, de 4 de Novembro de 2022, enviada a 

coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 1076/E830/VII/GPAL/2022, de 15 de 

Novembro de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 16 de 

Novembro de 2022: 

1. Segundo o IAM, são complexas as causas de morte de peixes do lago artificial 

no Jardim do Lago, podendo provavelmente estar relacionadas com a poluição 

da água, alterações de temperatura, entre outros factores, estando, neste 

momento, a ser acompanhada  a situação. 

 A DSPA salientou que, após a inspecção dos estabelecimentos industriais nos 

arredores do parque, em conjunto com os serviços de licenciamento, não foram 

encontrados indícios de que os mesmos colocaram águas residuais no lago 

artificial supramencionado. 

2. O IAM salientou que tem vindo a realizar testes com regularidade à qualidade 

da água das principais zonas húmidas, dos lagos Sai Van e Nan Van, no 

âmbito das suas atribuições. De acordo com os resultados dos testes feitos nos 

últimos três anos, a qualidade da água das zonas húmidas atingiu o critério da 

Classe III do Critério Nacional de Qualidade Ambiental para Á guas de 

Superfície (GB3838-2002); a qualidade de água dos lagos Sai Van e Nan Van 

atingiu o critério da Classe IV. Além disso, o IAM também realiza testes 

regulares à presença de Escherichia coli na água das duas praias públicas de 
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Hác Sá e de Cheoc Van, respectivamente. Os resultados dos testes serão 

publicados no respectivo capítulo temático da página electrónica do IAM. 

 Quando for detectada a existência de anormalidades nos resultados dos testes à 

qualidade da água das praias Hác-Sá ou de Cheoc Van, a Direcção dos 

Serviços de Assuntos Marítimos e de Á gua irá içar imediatamente bandeira 

vermelha ou amarela, bem como afixará avisos nas praias em causa, sendo as 

respectivas informações publicadas  na respectiva página electrónica, aplicação 

de telemóvel e WeChat, com o título “Praias em tempo real”. 

3. Quando receber queixas relativas à poluição ambiental, independentemente do 

tipo de estabelecimento, a DSPA, de acordo com o mecanismo existente, irá 

investigar in loco e proceder ao devido tratamento nos termos da lei, 

disponibilizando informações mais actualizadas aos residentes acerca do ponto 

de situação dos trabalhos de acompanhamento. 

  A Directora dos Serviços de Assuntos 

Marítimos e de Á gua, 

Wong Soi Man 

5 de Dezembro de 2022 
 


