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1。基本概況 
Introdução geral 

1.1地理位置/治導線 
Posição geográfica / linhas 
orientadoras 
 
荔枝碗區位於路環西南部，十字門
水道右岸，與橫琴相望。 
A zona de Lai Chi Vun situa-se 
no sudoeste da ilha de Coloane, 
na margem direita do Canal 
Shizimen, em frente a Hengqin. 
 

《珠江河口澳門附近水域綜合治理
規劃》治導線是珠江河口整治與開
發工程建設的外緣控制綫。 
A linha orientadora a que se 
refere o Plano de 
Reordenamento para as Águas 
Circunvizinhas de Macau no 
Estuário do Rio das Pérolas 
constitui o limite estabelecido 
para controlar obras de 
ordenamento, desenvolvimento 
e construção na foz do Rio das 
Pérolas. 
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1.2 場所評定 
Classificação do sítio 

 
第33/2018號行政法
規《評定荔枝碗船廠
片區為場所並設定其
緩衝區》。 
O Regulamento 
Administrativo n.º 
33/2018 – 
Classificação dos 
Estaleiros Navais de 
Lai Chi Vun como 
sítio e fixação da 
respectiva zona de 
protecção. 
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1。基本概況 
Introdução geral 



 
 

1.3 岸線現狀  Situação actual da linha costeira 
 
荔枝碗馬路靠船廠側地面高程為2.5~2.9米。 

Os arruamentos de Lai Chi Vun que se situam junto ao lado dos estaleiros navais têm 
uma cota altimétrica compreendida entre 2,5 e 2,9 metros. 

 

受風暴潮及天文大潮影響，2017年“天鴿”，風暴潮位達到3.78米。 

Na ocorrência de storm surge e marés altas provocadas pelo tufão “Hato” em 2017, a 
preia-mar atingiu 3,78 metros. 
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1。基本概況  Introdução geral 



2。規劃目標  Objectivos do planeamento 

提出水患整治、城市規劃和文化保育融合的方案構思。 
Apresentação das propostas e concepções para prevenção de 
inundações, as quais devem estar em conformidade com o 
planeamento urbanístico e a preservação cultural. 

 
水患整治：提升防洪標準達到200年一遇，排澇標準達到50年一遇。 

Plano de controlo das cheias: elevar a capacidade de resposta às 
inundações resultantes de tempestades nos próximos 200 anos e de 
escoamento de águas pluviais nos próximos 50 anos.  

 
城市規劃：與周邊區域相互配合，打造成綠色休閒濱海景觀空間。 

Planeamento urbanístico: construir uma zona marginal ajardinada e de 
lazer, dotada de valor paisagístico, em articulação com os planos 
urbanísticos das regiões envolventes. 

 
文化保育：按照《評定荔枝碗船廠片區為場所並設定其緩衝區》要求。 

Preservação cultural: cumprimento das exigências relativas à 
“Classificação dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun como sítio e fixação da 
respectiva zona de protecção”. 
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3。技術分析  Análise técnica 

 
提出兩個建議構思： 

Apresentação de duas propostas: 
 
方案一(建堤岸); 

Proposta 1 (Construção de um dique); 
 
方案二(建景觀湖)。 

Proposta 2 (Construção de um lago paisagístico) . 
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3。技術分析  Análise técnica 

3.1 方案一(建堤岸) 
Proposta 1 (Construção de um dique) 
 
堤岸佈局 

Concepção do dique 
 
沿舊船廠路環碼頭外設置堤岸，現狀岸線外移30米。 

Construir um dique ao longo dos antigos estaleiros navais e 
Ponte-Cais de Coloane. A distância entre a actual e nova linha 
costeira vai ser de 30 metros. 

 
岸頂設計高程4.5米，擋浪牆設計高程5.4米，採取加高海堤與現有堤岸
連接。 
Segundo o projecto, a cota do topo do dique será de 4,5 metros e 
a do murete de marés de 5,4 metros. Esta proposta inclui ainda o 
alteamento do dique de modo a permitir o alinhamento com a 
altura do dique actualmente existente. 
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方案一堤岸佈局發揮擋潮作用(示意圖) 
O dique da proposta 1 desempenha o papel de prevenção de marés  

(Planta em perspectiva) 
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景觀設計 
Concepção paisagística 
 

拓展原有濱水空間，增設景觀長廊和
步行棧道，構建具路環城市風貎景觀
平台。 

Alargamento do espaço marginal 
actualmente existente, ao qual se 
acrescenta um corredor 
panorâmico e passeio pedonal 
tranquilo e agradável e uma 
plataforma panorâmica voltada 
para a zona urbana de Coloane. 
 

堤岸保持在治導線以內。 

O novo dique não ultrapassará a 
linha orientadora. 
 

堤岸與“評定場所水體“形成重疊。 

Haverá sobreposição entre o novo 
dique e a área marítima do sítio 
classificado. 9 

3。技術分析   
Análise técnica 



3。技術分析  Análise técnica 

3.2 方案二(建景觀湖) 
Proposta 2 (Construção de um lago paisagístico) 
 
景觀湖佈局 

Concepção de lago panorâmico 
 
由舊船廠外緣設置堤岸至海關後方高地，形成景觀湖。 

Construir-se-á um dique em frente aos antigos estaleiros navais 
que se estenderá às terras altas situadas na traseira da alfândega, 
construindo-se assim um lago panorâmico. 

 
岸頂設計高程4.5米，擋浪牆設計高程5.4米，堤頂設置步行通道。 

Segundo a proposta, a cota até ao topo da costa será de 4,5m e a 
cota do murete de maré será de 5,4m. O topo do dique terá acesso 
pedonal. 

 
堤上設置水閘進行調蓄。 

Serão construídas, junto ao dique, comportas para controlar o 
nível das águas.  
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方案二景觀湖佈局發揮擋潮作用(示意圖) 
O lago panorâmico da proposta 2 desempenha o papel de prevenção de marés  

(Planta em perspectiva) 
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景觀設計 
Concepção paisagística 
 

 拓展原有濱水空間，打造自然休閒景觀
湖，與“十月初五馬路景觀湖“呼應，
形成“兩湖“佈局 。 

Alargamento do espaço marginal 
actualmente existente e construção 
de um lago, no sentido de formar 
um espaço natural de lazer em 
harmonia com o lago paisagístico 
situado na Avenida de cinco de 
Outubro, constituindo-se uma 
paisagem de “dois lagos”. 

 

景觀湖堤岸在“評定場所“範圍以外，
達到保持水體較佳效果。 

O dique do lago paisagístico 
situar-se-á fora do sítio 
classificado no sentido de manter 
o tratamento das águas. 

 

堤岸保持在治導線以內。 

O dique situar-se-á na área da 
linha orientadora.  12 

3。技術分析   
Análise técnica 



路環碼頭 
Ponte-cais de Coloane 

 

 為不超出治導線外，需在路環碼頭前地
設置活動防洪設施，連接十月初五馬路
段與荔枝碗段堤岸。 

A fim de não ultrapassar a linha 
orientadora, será necessário 
construir no Largo do Cais as 
instalações movíveis de protecção 
contra inundações e estas serão 
ligadas aos diques da Avenida de 
cinco de Outubro e de Lai Chi Vun.  

 

 棚屋1及部份碼頭建築位於治導線以外，
不被完全防護。 

A palafita n.º 1 e uma parte da 
Ponte-cais situar-se-ão no local fora 
da linha orientadora, não sendo 
totalmente protegidas. 

 

 碼頭平常保持使用。 

O cais manterá um normal 
funcionamento. 

路環碼頭 
Ponte-cais de Coloane 13 
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3。技術分析   
Análise técnica 



路環碼頭外貌 
Aparência da Ponte-cais de Coloane 
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防洪形式一 
Medidas de protecção 
contra inundações 1 

 

設2扇閘門，門高為2.9米，門寬分別
為7.5米及12米。 

Vão ser construídas duas 
comportas com a altura de 2,9m e 
a largura das mesmas será de 
7,5m e 12m, respectivamente. 

 

在碼頭進口方向設導牆，閘門隱藏在
門庫內。 

No acesso ao cais vai ser 
construída uma parede 
orientadora e as comportas terão 
uma caixa para os portões 
recolherem.  

 

當需要防洪（潮）時，將閘門關閉。 

Quando o nível das águas sobe, 
as comportas fecham. 

 

 

 

 

橫拉門開閘  
A abertura das comportas faz-se por tracção horizontal 

橫拉門關閘 
O encerramento das comportas faz-se por tracção horizontal 
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3。技術分析   
Análise técnica 



下沉門關閘 
Para o seu encerramento, as comportas sobem 

下沉門開閘 
Para a sua abertura, as comportas descem 
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防洪形式二 
Medidas de protecção 
contra inundações 2 

 

採用液壓啟閉設計，設2扇閘門，門
高為2.9米。 

A abertura e o encerramento das 
comportas fazem-se por motor 
hidráulico. Estão previstas duas 
comportas com a altura de 2,9m. 

 

閘門平時下沉在門庫內。 

As comportas estarão geralmente 
recolhidas na caixa de portões 
subterrânea. 

 

當需要防洪（潮）時，將閘門升起關
閉。 

Quando o nível das águas sobe, 
fecham-se as comportas.  

 

 

 

3。技術分析   
Análise técnica 



活動擋板安裝前 
Situação da ponte-cais de Colane antes de montagem das chapas 

活動擋板安裝後 
Situação da ponte-cais de Colane depois de montagem das chapas 
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防洪形式三 
Medidas de protecção 
contra inundações 3 

 

採以密封活動擋板和立柱組成防洪牆。 

O murete de marés será 
construído com chapas e colunas 
metálicas amovíveis. 

 

活動擋板和立柱平時存放在附近倉庫
內。 

As chapas e as colunas metálicas 
amovíveis, em situação normal, 
são guardadas no armazém 
situado nos redores. 

 

當需要防洪（潮）時，將活動擋板和
立柱搬至現場拼裝。 

Para efeitos de defesa contra 
marés, transportam-se as chapas 
e as colunas metálicas para o local 
de montagem. 

3。技術分析   
Análise técnica 



 防洪形式比選 Comparação das medidas de protecção contra inundações 
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3。技術分析  Análise técnica 

防洪形式 
Medidas de protecção contra 

inundações 

優點 
Vantagens 

缺點 
Desvantagens 

形式一 
Medidas 1 

 自動化啟閉閘門，操作簡單快速 
As comportas fecham e abrem 
automaticamente e a sua operação é 
simples e rápida. 

 設備檢修方便 
A manutenção e reparação das 
instalações é fácil. 

 可遠端控制 
As instalações são controladas por 
remoto controlo. 

 須於路環碼頭前設置較大門庫及固定柱，景
觀影響較大 
É necessário instalar na frente da ponte-
cais uma grande caixa de portão e 
colunas permanentes, o que prejudica 
significativamente a paisagem. 

形式二 
Medidas 2 

 自動化啟閉閘門，操作簡單快速 
As comportas fecham e abrem 
automaticamente e a sua operação é 
simples e rápida. 

 可遠端控制 
As instalações são controladas por 
remoto controlo. 

 須於路環碼頭前設置固定柱，景觀影響較大 
É necessário instalar na frente da ponte-
cais colunas permanentes, o que 
prejudica significativamente a paisagem. 

 設備檢修不便 
A manutenção e reparação das 
instalações é difícil.   

形式三 
Medidas 3 

 景觀效果相對較好 
Não prejudica a paisagem. 

 結構簡單 
A estrutura é simples. 

 活動擋板採用鋁合金，方便搬運 
As chapas movíveis serão fabricadas 
em alumínio, por isso, o seu transporte 
é fácil. 

 設立倉庫儲存 
É necessário criar um armazém. 

 人工安裝和拆卸 
A sua montagem e desmontagem serão 
realizadas manualmente. 



4。方案歸納  Balanço das propostas 
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方案一 (建堤岸) 
Proposta 1 (Construção de um dique) 

方案二 (建景觀湖) 
Proposta 2 (Construção de um lago 

paisagístico) 

堤防防護範圍 
Área protegida por dique 

小部分船廠建築物、棚屋1及路環碼頭不能
完全防護 

Alguns estaleiros navais, a palafita 1 e a 
Ponte-cais de Coloane não ficarão 

totalmente protegidos. 

小部分船廠建築物、棚屋1及路環碼頭不能
完全防護 

Alguns estaleiros navais, a palafita 1 e a 
Ponte-cais de Coloane não ficarão 

totalmente protegidos. 

對荔枝碗船廠片區被評定水體的影響 
Impactos no meio aquático classificado 
e situado junto aos estaleiros navais da 

Zona de Lai Chi Vun 

影響較大 
Relativamente maior 

影響較小 
Relativamente menor 

十月初五馬路段與荔枝碗段堤岸的連接 
Ligação dos diques da Avenida de cinco 

de Outubro e da Zona de Lai Chi Vun 

一湖一岸 
Um lago, uma margem 

兩湖 
Dois lagos 

景觀 
Impacto na paisagem 

影響較大 
Relativamente maior 

影響較小 
Relativamente menor 

方案可行性 
Viabilidade de implantação da 

proposta 

徵詢部委技術意見 
É necessário recolher os pareceres 

técnicos dos ministérios competentes. 

徵詢部委技術意見 
É necessário recolher os pareceres 

técnicos dos ministérios competentes. 

日常維護 
Manutenção quotidiana 

較簡單 
Simples 

較複雜 
Complexo 
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路環西側沿岸 
防洪整治構思 
(方案一    建堤岸) 
 
Concepção relativa à 
prevenção das 
inundações e ao 
ordenamento urbanístico 
da zona marginal da parte 
oeste de Coloane  

(Proposta 1 - Construção 
de um dique) 
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路環西側沿岸 
防洪整治構思 
(方案二    建景觀湖) 
 
Concepção relativa à 
prevenção das 
inundações e ao 
ordenamento urbanístico 
da zona marginal da parte 
oeste de Coloane  

(Proposta 2 - Construção 
de um lago paisagístico) 



5。”船人街及十月初五馬路“段工作進度 
Ponto da situação dos trabalhos do troço “Rua dos 
Navegantes e Avenida de cinco de Outubro” 

去年10、11月分別已向城規會、路環團
體和居民介紹整治構思。意見主要認為
“一湖”方案較優。 

Em Outubro e Novembro do ano 
transacto, fez-se uma apresentação 
das concepções relativas ao 
ordenamento da zona ao Conselho 
do Planeamento Urbanístico (CPU), 
associações e moradores de Coloane. 
De acordo com opiniões recolhidas, 
considerou-se melhor a proposta 
“lago”. 

 

去年11月後，緊接完成水下地形測量、 
水下岩土工程勘察、現有排水系統分析、
防洪排澇工程分析、 建立數學模型。 

Na sequência da apresentação de 
Novembro do ano anterior, ficaram 
concluídos a topografia subaquática, 
sondagem geotécnica subaquática, 
análise do actual sistema de 
drenagem, análise relativa às obras 
de prevenção das cheias e 
escoamento das águas e construção 
do modelo matemático. 

在現場水域進行水下地形測量 
Procede-se à topografia subaquática do local 
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簡報完畢 
Fim da apresentação 

 

謝謝 
Muito obrigado 
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