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1. 基本概況 PONTO DE SITUAÇÃO
地理位置 Posição geográfica

擁有中西融匯的建築、歷史悠久的街
道，是澳門著名的旅遊休閒景點。
Nesta zona existem construções que
apresentam, ao mesmo tempo, traços
arquitectócnicos orientais e ocidentais,
e arruamentos com valores de
reconhecido interesse histórico, sendo
por isso um atrativo turístico e de lazer
de renome internacional.

十字門水道

A Vila de Coloane está situada a
poente da Ilha de Coloane, mais
propriamente na margem esquerda
do Canal Shizimen, estando à direita
confrontado com a Ilha de Hengqin .

Canal Shizimen

路環市區(舊城區)位於路環西側，十字
門水道東岸，與橫琴隔河相望。

路氹城
COTAI

路 環
Coloane

橫琴
Hengqin

位置示意圖 Planta de localização
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1. 基本概況 PONTO DE SITUAÇÃO
船人街
Rua dos Navegantes

十月初五馬路
Avenida de Cinco de Outubro
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2. 規劃目標

OBJECTIVOS DO PLANEAMENTO

兩大主要任務
O planeamento tem essencialmente dois objectivos：
特區政府已委託專業機構開展研究，尋求水患整治和城市規劃協調融
合的方案構思。
O Governo da RAEM incumbiu uma instituição académica da China
Continental de efectuar um estudo para o estabelecimento de propostas
que integrem harmoniosamente o planeamento urbanístico desta zona e
intervenções a fundo para o problema da inundação que tem atingido
esta zona nos últimos anos.
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2. 規劃目標

OBJECTIVOS DO PLANEAMENTO

兩大主要任務
O planeamento tem essencialmente dois objectivos：
治水規劃：提升防洪標準達到200年一遇，排澇標準達到50年一遇。
Intervenções a fundo para as inundações: Construção de um dique com
uma capacidade de resiliência a inundações que possam ocorrer no
horizonte dos próximos 200 anos e uma capacidade de desaguamento em
situações de inundações que possam ocorrer no horizonte dos próximos
50 anos.

城市規劃：將岸線打造成集綠色景觀和休閒於一體化的特色濱海空間。
Planeamento urbanístico: construção na orla costeria de uma zona
ajardinada, dotada de funcionalidade paisagística e de lazer.
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3. 技術分析 ANÁLISE TÉCNICA
3.1 水患成因 Causas das inundações ：
堤岸馬路地面高程大部份在1.7~2.3米，均低於20年一遇設計高潮位。
Na maioria dos casos, os arruamentos localizados sobre os diques têm
uma cota entre 1,7m a 2,3m, e na altura estava projectado para ter uma
capacidade de resiliência a inundações que possam ocorrer no horizonte
temporal de 20 anos.

暴雨時遇上天文大潮，情況更為嚴重。
A situaçao da inundação é ainda mais agravante com o aumento do nível
da água decorrente da tempestade tropical que se aproxima das áreas
costeiras e o fenómeno da maré astronómica.

風暴潮及天文大潮為主，去年8‧23“天鴿”，風暴潮位達到3.78米。
A título exemplo, o tufão Hato que assolou Macau em 23 de Agosto fez
com que o nível da água subisse até 3,78m , o maior registado nos últimos
anos.
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3. 技術分析 ANÁLISE TÉCNICA

十月初五馬路堤岸現狀 (2.1~2.7米)
Ponto de situação do dique situado junto da Avenida de Cinco de Outubro (2,1~2,7m)
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3. 技術分析 ANÁLISE TÉCNICA
3.2 初步比選 Propostas preliminares：

堤防方案：沿路環船人街及十月初五馬路修建海堤。
Proposta do dique: requalificação do dique existente que se estende
desde a Rua dos Navegantes até a Avenida de Cinco de Outubro.

擋潮閘方案：在十字門水道南、北兩端建造擋潮閘。
Proposta da barragem de maré: Construção de barragens de maré
situadas a sul e a norte do Canal Shizimen
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3. 技術分析 ANÁLISE TÉCNICA
堤防方案
Proposta do dique

擋潮閘方案
Proposta da barragem de
maré

有效
Eficaz

有效
Eficaz

有一定影響
Impacto diminuto

有一定影響
Impacto diminuto

通航影響
Impacto na navegação marítima

較小
Pequeno impacto

較大
Grande impacto

建設用地
Aproveitamento de terrenos
para a execução da obra
水環境
及生態環境影響
Impacto no ambiente marítimo
e no ecossistema

較小
Aproveitamento de uma área
reduzida de terreno

較多
Aproveitamento de uma área
consideravel de terreno

較小
Pequeno impacto

較小
Pequeno impacto

日常維護
Manutenção quotidiana

簡單
Simples

複雜
Complexa

方案的可實施性
Grau de dificuldade

較易
Fácil

較難
Difícil

治水效果
Resultados directos na questão
da inundação
對上游排澇影響
Impacto do desaguamento na
área a jusante do canal

綜合七個方面比選分析，初步推薦堤防方案。

Com base na análise comparativa dos 7 (sete) aspectos acima, a proposta do dique consiste na solução que
congrega mais argumentos a favor
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4. 建議方案 PROPOSTA
4.1 總體佈局 Distribuição geral
原則 Princípios ：
 不超越十字門水道治導線。
Não ultrapassar a linha orientadora
do Canal Shizimen.

 滿足防洪要求。
Cumprir as exigências em termos de
controlo de inundações.

 與城市規劃緊密結合。
Integração harmoniosa com o
planeamento urbanístico desta zona.

“一岸” 和“一湖”方案。
Proposta
“margem”
Proposta“lago”.

e
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4. 建議方案 PROPOSTA
4.2 景觀設計策略 Estratégia paisagística
 策略一：與城市功能相呼應的景觀節點。

Estratégia 1: conciliação dos pontos paisagísticos com a funcionalidade das áreas
urbanas.

 策略二：曲折有致的堤岸空間。

Estratégia 2: dique sinuoso esteticamente agradável
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“一岸”方案
PROPOSTA “MARGEM”
打造集水利工程、生態、休
閒於一體的綠色廊道風景線。
CONSTRUÇÃO DE UM
CAMINHO AJARDINADO DE
INTERESSE PAISAGÍSTICO ,
ASSOCIADO À
MULTIFUNCIONALIDADE QUE
ATENDA ÀS NECESSIDADES
EM TERMOS DE OBRAS
HIDRÁULICA, DE
VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E
DE LAZER.
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4. 建議方案 PROPOSTA
4.3 “一岸”方案“Proposta “margem”
由路環碼頭沿船人街至十月初五馬路，從舊堤擴寬30米，結合現有景觀
進行優化，打造一條重要濱海城市綠廊。
Construção de um caminho marginal ajardinado desde a Rua dos
Navegantes, mais propriamente junto da ponte-cais de Coloane, até a
Avenida de Cinco de Outubro, mediante o aumento da largura do antigo
dique em cerca de 30m, valorizando, por conseguinte, o ambiente
envolvente.

岸頂設計高程為4.5米，擋浪牆設計高程為5.4米，採取加高海堤型式，
與現有堤岸連接。
Segundo o projecto, a cota até ao topo da costa será de 4,5m e a cota até
o murete de maré será de 5,4m. 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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4. 建議方案 PROPOSTA
4.3.1 景觀設計 Tratamento paisagístico
 拓展原有濱水空間， 構建具路環城市
風貎的景觀平台。
Alargamento do espaço marginal
actualmente existente e construção
de um miradouro com traços
característicos do espaço urbano de
Coloane.

藝術樹池

Canteiros decorativos

 設置景觀長廊 、步行棧道，與周邊環
境相互配合。
Construção de caminhos
panorâmicos e passeios marginais
que se integrem harmoniosamente
com o ambiente envolvente.
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4. 建議方案 PROPOSTA
“一岸”方案堤岸設計剖面圖 Planta de corte da proposta do dique
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“一湖”方案
PROPOSTA “LAGO”

突出休閒、文化環境，體
現多樣化景觀和親水特色，
打造全新景觀湖 。
NOVA PAISAGEM
CENTRADA NO LAGO ,
COM UMA GRANDE
DIVERSIDADE
PAISAGÍSTICA E
ESPELHOS DE ÁGUA, COM
DESTAQUE PARA AS
VALÊNCIAS LAZER E
AMBIENTE CULTURAL.
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4. 建議方案 PROPOSTA
4.4 “一湖”方案 Proposta “lago”
 由路環碼頭、船人街棚屋外側，沿十字門水道連接至譚公廟旁附近山體，形
成景觀湖。
A paisagem do lago é formada, no seu limítrofe, pela Ponte-casis de Coloane e
pelas palafitas existentes na Rua dos Navegantes, estendendo-se ao longo do
Canal Shizimen até às colinas existentes junto do Templo Tam Kong.

 堤上設置兩座水閘進行調蓄。
Serão construídas, junto ao dique, duas comportas para controlar o nível da
água.

 岸頂設計高程為4.5米，擋浪牆設計高程為5.4米，堤頂設置步行通道。
Segundo o projecto, a cota até ao topo da costa será de 4,5m e a cota até o
murete de maré será de 5,4m. O topo do dique será destinado a acesso pedonal.
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4. 建議方案 PROPOSTA
“一湖”方案景觀設計效果

Planta de antevisão do tratamento paisagístico da proposta “lago”

景觀湖 Lago paisagístico
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4. 建議方案 PROPOSTA
4.4.1 景觀設計 Tratamento paisagístico
全新設計堤岸景觀線。

Valorização paisagística da orla costeira.

打造休閒景觀湖。
Contrução de um lago multifuncional, onde se destacam as valências da valorização paisagística e
de lazer.

特色和多樣化的親水空間，配合文化和歷史內涵。
Espelho de água característico e polivalente, com destaque para a valorização cultural e histórica.
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4. 建議方案 PROPOSTA
“一湖”方案景觀設計效果
Planta de antevisão do tratamento paisagístico da proposta “lago”

湖心島及親水棧道
Mirante central e acessos
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4. 建議方案 PROPOSTA
“一湖”方案堤岸設計剖面圖
Planta de corte da proposta “lago”
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4. 建議方案 PROPOSTA
4.5 方案歸納 Balanço das propostas
“一岸”方案：新建堤防形成岸線景觀，親水空間相
對較小，日常維護簡單，延長現有排水管網出口及進
行升級改造。
Proposta “margem”: Construção de uma nova costa
paisagística dotada de espelhos de água de menores
dimensões, sendo por isso mais simples a sua
manutenção. Ampliação e beneficiação da rede de
drenagem actualmente existente.

“一湖”方案：形成景觀湖，親水空間相對較多 ，景
觀效果較佳，日常維護較複雜，延長現有排水管網出
口及進行升級改造。
Proposta “lago”: Construção de um lago panorâmico,
dotado de espelhos de água de maiores dimensões e
melhor tratamento paisagístico, sendo por isso mais
complexo a sua manutenção. Ampliação e beneficiação
da rede de drenagem actualmente existente.

22

簡報完畢
FIM DA APRESENTAÇÃO
謝謝
MUITO OBRIGADO
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