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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Segurança nas escadas rolantes 

 

Em Setembro deste ano, houve três acidentes seguidos nas escadas rolantes da 

passagem superior junto ao Rito Palace, deixando feridos vários idosos, e uma 

criança do sexo masculino de cinco anos caiu e ficou ferida nas escadas rolantes do 

centro comercial do Edifício Va Iong, na Avenida da Praia Grande. A segurança nas 

escadas rolantes voltou a estar no foco das atenções da sociedade. 

Em 2013, o Governo lançou as “Instruções para apreciação, aprovação, vistoria 

e operação dos equipamentos de elevadores” para as obras públicas e particulares, 

no sentido de reforçar a supervisão dos equipamentos electromecânicos, promover o 

desenvolvimento do respectivo sector e garantir a segurança dos utilizadores. 

Relativamente à reparação e manutenção destes equipamentos, foi definido nas 

instruções um conjunto de normas, incluindo o lançamento de padrões técnicos para 

promover a competitividade saudável no sector, a definição do regime de registo e 

declaração das entidades de reparação e conservação, a criação de uma base de 

dados, a afixação do Certificado de Segurança de Funcionamento da Inspecção 

Anual, e a realização de inspecção aleatória da qualidade dos serviços prestados 

pelas entidades de reparação e conservação. Porém, a fiscalização deve ser 

reforçada, pois algumas normas referidas não são obrigatórias, como o registo, a 

afixação do certificado e a inspecção anual. No início de 2017, o Governo avançou 

com a elaboração do diploma para regulamentar os equipamentos de elevadores e, 
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em 2018, auscultou as opiniões do sector para afeiçoar o diploma, mas depois não 

houve mais nenhum avanço. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Qual é o ponto de situação da elaboração do diploma para regulamentar os 

equipamentos de elevadores? Quando é que se vai concluir o processo legislativo? 

2. Que medidas é que a futura iniciativa legislativa vai prever para reforçar e 

aperfeiçoar a fiscalização destes equipamentos, no sentido de garantir a segurança 

dos residentes? 

 

3 de Novembro de 2020 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Chan Hong 


