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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Há que definir directrizes para regular os serviços de abertura de fechaduras 

por serralharia 

 

A utilização de fechaduras para salvaguarda de residências e propriedades é um 

hábito comum na sociedade moderna, e há diversas situações que exigem serviços 

de serralharia, tais como a abertura e troca de fechaduras. Para evitar abusos e que 

os serviços de serralharia possam ser apanhados na armadilha das suspeitas de 

roubo ou de vingança pessoal, foram estabelecidas em diversos países várias 

directrizes reguladoras e regimes de controlo. Por exemplo, na região vizinha da 

RAEHK, cabe à polícia exigir aos operadores do sector da serralharia a adopção de 

medidas para registo dos serviços de abertura de fechaduras (os residentes que 

contratam serralheiros para a abertura de fechaduras são obrigados a preencher um 

formulário de registo de dados pessoais que é conservado durante três meses), e no 

Interior da China, cabe às autoridades de segurança pública fiscalizar as actividades 

dos serralheiros e os respectivos registos. Alguns residentes de Macau, que são 

também operadores do sector, manifestaram aos Deputados à Assembleia Legislativa 

que é expectativa do sector, há já muitos anos, que o Governo promova a definição 

de directrizes para regular o registo dos serviços de abertura e troca de fechaduras, 

porém, não se registou nenhum progresso. Na minha opinião, a RAEM deve, com 

base na economia livre, estabelecer, quanto antes, directrizes reguladoras dos 

serviços de abertura e troca de fechaduras, em prol da salvaguarda das residências e 

propriedades dos residentes. 

 

 Interpelo, então, o Governo, sobre o seguinte:  
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1. O Governo da RAEM tem de reconhecer que foram já criados, em diversos 

países, vários regimes para controlo do sector dos serviços de abertura e troca 

de fechaduras, por estes terem implicações com a segurança de residências e 

propriedades, porém, até ao momento, a RAEM ainda não criou nenhum regime. 

Assim sendo, há que proceder, quanto antes, a uma avaliação e melhoria da 

situação, não é assim? 

2. As autoridades de segurança pública da RAEM devem exigir aos operadores do 

sector a adopção de medidas de registo adequadas à realidade de Macau, por 

exemplo, definir que os residentes devem, quando recorrerem aos serviços de 

abertura de fechaduras, preencher um formulário de registo de dados pessoais 

a conservar durante algum tempo, cabendo ao Governo divulgar as referidas 

medidas, para que todas as partes colaborem na salvaguarda da segurança de 

residências e propriedades. O Governo concorda com isto? 

3. O Gabinete de Protecção de Dados Pessoais deve tomar parte na formulação 

das referidas directrizes. A par disso, há que criar um mecanismo para a 

conservação dos registos, em prol da salvaguarda da segurança dos dados 

pessoais dos residentes. O Governo vai fazê-lo? 

 

01 de Fevereiro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ng Kuok Cheong 


