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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Segurança dos equipamentos de elevadores 

 

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

rolantes, com pessoas fechadas em cabines, descidas abruptas e avarias, deixando 

muitos residentes preocupados. Estes equipamentos são indispensáveis nos 

edifícios, e a sua qualidade está directamente relacionada com a segurança dos 

utilizadores. Porém, em Macau, ainda não há uma lei sobre a fiscalização e 

regulação da segurança do funcionamento destes equipamentos. Muitos residentes 

esperam que o Governo acelere a legislação, para garantir a segurança das 

deslocações da população. 

Com o envelhecimento dos edifícios, os elevadores e as escadas rolantes ficam 

velhos, e a reparação é cada vez mais frequente e complicada. É verdade que, em 

Maio de 2013, o Governo lançou as “Instruções para Apreciação, Aprovação, Vistoria 

e Operação dos Equipamentos de Elevadores - Obras Particulares”, mas como estas 

não são vinculativas, cada vez menos operadoras e empresas de equipamentos 

electromecânicos realizam a inspecção anual prevista nas instruções. De acordo com 

o Governo, até Dezembro de 2020, dos 9267 elevadores, escadas e tapetes rolantes 

existentes em Macau, só 3688 possuíam o certificado de funcionamento válido. A 

falta de inspecção e manutenção periódica implica riscos constantes para a 

segurança da vida dos residentes e turistas. 
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Assim, interpelo sobre o seguinte: 

1. De acordo com informações, menos de 25% dos elevadores são 

inspeccionados anualmente e declarados ao Governo, mas em quase todos, está 

afixado o “certificado da segurança de funcionamento dos equipamentos de 

elevadores”, o que significa que muitos certificados estão expirados ou são inválidos. 

O Governo tem procedido à fiscalização e à verificação do funcionamento dos 

elevadores nos edifícios públicos e privados, e dos certificados anuais da segurança 

de funcionamento afixados? 

2. O Governo afirmou que ia realizar a consulta pública sobre o regime da 

apreciação, aprovação, vistoria e operação dos equipamentos de elevadores. O 

processo legislativo leva tempo, e muitos residentes receiam que os equipamentos 

não inspeccionados periodicamente ameacem a segurança das pessoas, e querem 

saber da validade dos certificados da segurança de funcionamento, afixados nos 

elevadores, para poderem exigir o respectivo acompanhamento por parte da 

administração predial ou da empresa de elevadores. O Governo deve então 

considerar a criação duma base de dados online das empresas de elevadores, 

actualizando periodicamente a lista dos certificados novos e válidos, para a 

população consultar. Vai fazê-lo? 

5 de Fevereiro de 2021 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 


