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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Aperfeiçoar a fiscalização dos equipamentos de elevadores 

 

Recentemente, houve mais um caso de queda em escadas rolantes das 

passagens superiores, em que um residente ficou gravemente ferido e foi 

transportado ao hospital. De acordo com a avaliação efectuada, suspeita-se que a 

causa tenha sido uma falha mecânica, que resultou numa paragem abrupta, levando 

o acidentado a perder o equilíbrio e a cair. Entretanto, as escadas foram fechadas, 

para reparações. 

Nos últimos anos, os acidentes com elevadores e escadas rolantes têm sido algo 

frequente. É verdade que, em 2013, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras 

Públicas e Transportes lançou as “Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e 

operação dos equipamentos de elevadores”, para reforçar a fiscalização, mas como 

não são vinculativas, não são seguidas em muitos elevadores e escadas rolantes, 

originando diversos problemas. Apesar da inspecção aleatória da DSSOPT, os 

equipamentos visados são apenas os existentes nos edifícios do Governo e nas 

instalações públicas, e aqueles com certificado de segurança. 

No ano passado, o Office of the Ombudsman de Hong Kong realizou uma 

investigação sobre a adequabilidade e a eficácia do mecanismo de fiscalização, 

adoptado pelo Electrical and Mechanical Services Department, para garantir o 

funcionamento com segurança dos elevadores e escadas rolantes. Descobriu-se que 

90% das escadas rolantes não estavam equipadas com dispositivos de segurança 
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mais modernos, portanto, os respectivos mecanismos vão ser revistos. Este ano, o 

Governo de Macau pretende legislar sobre o funcionamento dos equipamentos de 

elevadores. Assim, antes de o fazer, deve recolher mais dados, realizando um 

rastreio de grande escala para ficar a conhecer, com precisão, o estado de segurança 

dos referidos equipamentos. 

Assim, interpelo sobre o seguinte: 

1. Para conhecer com precisão o estado de segurança dos equipamentos de 

elevadores, como é que o Governo vai aperfeiçoar o mecanismo de inspecção 

aleatória, para direccionar bem a fiscalização? 

2. Para garantir a segurança dos residentes e o sucesso da legislação, o 

Governo deve, antes de definir o Regime de responsabilidade e sancionatório da 

segurança dos equipamentos de elevadores, realizar um rastreio de todos estes 

equipamentos em Macau. Vai fazê-lo? 

15 de Janeiro de 2021 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam Lon Wai 


