
 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2021‐03‐12‐Lei Chan U (p) (fb‐apn)    1 

INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Processo de optimização dos itinerários e paragens dos 

autocarros  

 

 A qualidade dos serviços de transporte colectivo por autocarro melhorou nestes 

últimos anos, pois, segundo um comunicado do Governo, no primeiro semestre do 

ano passado, as duas empresas de autocarros obtiveram a classificação de “B” na 

avaliação dos serviços, uma subida relativamente aos 1.º e 2.º semestres de 2019, e 

o grau de satisfação dos passageiros também aumentou; e nos últimos quatro anos, 

o número de acidentes de viação imputáveis às exploradoras diminuiu de ano para 

ano, no ano passado registaram-se apenas 0,9 acidentes de viação por cada 100 mil 

quilómetros percorridos, uma descida de 40% relativamente a 2019. Estes dados 

levam-nos a concluir que a qualidade dos serviços e o grau de segurança dos 

autocarros conheceram uma melhoria significativa. 

 Além de manifestar a sua satisfação pela eficácia do novo contrato de concessão 

dos serviços de transporte colectivo por autocarro, que entrou em vigor há mais de 

dois anos, o Governo revelou que está em conversações com as concessionárias 

para a fusão das carreiras 18-A e 19, e que o ajustamento dos itinerários vai ser 

processado em três fases, tendo sempre em atenção, dentro do possível, as 

aspirações dos residentes. 

 Apesar de as afirmações do Secretário para os Transportes e Obras Públicas 

corresponderem à realidade, ou seja, há carreiras e paragens de autocarros a mais, 

portanto, há toda a necessidade de eliminar algumas para se criarem novas, a 
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verdade é que não se pode deixar de responder às necessidades dos residentes, no 

que respeita à melhoria das carreiras. 

 Assim sendo, no sentido de obter mais esclarecimentos sobre o plano de 

ajustamento das carreiras de autocarros, interpelo sobre o seguinte: 

1. Segundo o Governo, o ajustamento das carreiras vai ser processado em três 

fases. Este ajustamento abrange todas as carreiras? Já há calendarização? 

Segundo as previsões, quando é que o processo vai estar concluído? O 

Secretário entende que as carreiras são demais, então, vai ser fixado um 

limite máximo de carreiras?  

2. O Governo vai optimizar, em paralelo com o ajustamento das carreiras, as 

paragens e o seu ambiente?                                    
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