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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Política de Trânsito e Transportes Terrestres de Macau 

 

Este é o último ano de implementação da Política de Trânsito e 

Transportes Terrestres de Macau (2010-2020), e já há resultados preliminares 

no âmbito do controlo de veículos, promoção da construção do sistema de 

metro ligeiro, melhoramento da rede de itinerários e da frequência dos 

autocarros, bem como do espaço para peões, mas há alguns sonhos e metas 

que ainda não foram concretizados, tais como, a entrada em funcionamento 

da quarta ponte e a inauguração do centro modal de transportes da Barra, para 

servir de terminal provisório de autocarros, entre outros. 

Segundo o relatório das LAG para o ano de 2020, “quer o sistema de 

transporte local, quer a rede de transportes para o exterior, em especial o 

sistema de transportes colectivos, apresentam-se gravemente desajustados 

das necessidades da construção de Macau enquanto centro mundial de 

turismo e lazer”, e “iniciaremos o estudo do «Planeamento Geral do Trânsito e 

Transportes Terrestres de Macau (2021-2030)»”. A sociedade está atenta para 

ver como é que esta nova Política de Trânsito e Transportes Terrestres de 

Macau vai responder efectivamente às necessidades dos residentes e turistas, 

para uma melhor coadunação com a transformação de Macau num centro 

mundial de turismo e de lazer. 
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Assim sendo, interpelo o Governo da RAEM sobre o seguinte: 

1. Quando vai ser concluído e publicado o relatório de revisão da Política 

Geral do Trânsito e Transportes Terrestres de Macau (2010-2020)? 

2. Qual é o ponto de situação da elaboração do estudo do Planeamento 

Geral do Trânsito e Transportes Terrestres de Macau (2021-2030)? 

Neste novo planeamento, que medidas ou ideias vai o Governo 

adoptar para transformar Macau numa cidade verde e de “deslocações 

agradáveis para conforto dos turistas e residentes”? Quando é que vai 

ser lançado o documento do novo planeamento? 

 

 13 de Novembro de 2020 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Chan U 


