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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Fiscalização das oficinas e sucatas de automóveis 

 

Em Macau, muitas oficinas e sucatas de automóveis ficam perto das zonas 

residenciais, e acarretam problemas de poluição sonora, de higiene e ainda riscos de 

segurança. É de notar que, em muitos destes estabelecimentos, estão depositados 

produtos inflamáveis e perigosos, e já houve incêndios, que deixaram os moradores 

inquietos, apesar de não terem causado nem feridos nem mortos. 

Contudo, o vigente Decreto-Lei n.º 47/98/M (Aprova o novo regime do 

licenciamento administrativo de determinadas actividades económicas) só define o 

horário de funcionamento dos estabelecimentos de reparação de veículos 

motorizados, e não regulamenta sobre o funcionamento nem o local. Assim, em 2017, 

o Governo realizou a consulta pública sobre a Revisão do Regime de 

Condicionamento Administrativo, no sentido de reforçar a respectiva fiscalização, 

mas já se passaram vários anos, e não houve mais nenhum avanço. Naquele ano, 

em Julho, o Governo afirmou na Assembleia Legislativa que ia rever o diploma de 

acordo com os resultados da consulta pública de 2017, mas até agora, ainda não 

divulgou o conteúdo nem o ponto de situação da revisão. 

Além da revisão legislativa, para resolver a localização destes estabelecimentos, 

o Governo chegou a referir a mudança dos mesmos para edifícios industriais ou 

comerciais, e a colocação de todas as instalações repulsivas, incluindo as oficinas e 

sucatas de automóveis, na Zona E dos novos aterros urbanos, porém, ainda não 
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tomou nenhuma decisão definitiva. Portanto, a população e o sector esperam que o 

Governo preste atenção ao assunto. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. O Governo concluiu a consulta pública sobre a Revisão do Regime de 

Condicionamento Administrativo em 2017. Qual é então o ponto de situação? Até à 

revisão legislativa, para dissipar a preocupação da população, o Governo deve 

reforçar a fiscalização e inspecção da higiene e segurança contra incêndios nestas 

oficinas e sucatas de automóveis. Vai fazê-lo? 

2. Em Macau, há 240 mil veículos motorizados. As oficinas e sucatas de 

automóveis são necessárias, pois o Governo tem procurado controlar o número de 

carros e retirar de circulação os veículos velhos. Então, para que os serviços 

competentes e o sector se prepararem, o Governo já dispõe dum plano definitivo para 

a localização destes estabelecimentos? 

 

19 de Novembro de 2020 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


