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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

O Governo deve instalar elevadores nas antigas passagens superiores para 

peões, para criar um ambiente pedonal livre de barreiras arquitectónicas 

 

Macau está a enfrentar uma situação de envelhecimento populacional. Segundo 

os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, até finais de 2020, os 

idosos com idade igual ou superior a 65 anos representavam cerca de 12,9% da 

população total de Macau. Segundo os critérios das Nações Unidas sobre a proporção 

da população idosa, considera-se que a sociedade é envelhecida quando a população 

idosa ultrapassa 14%, e é um facto indiscutível que Macau já entrou numa sociedade 

de idade avançada. Como resolver os problemas e os desafios sociais gerados pelo 

envelhecimento da população, transformar e optimizar, eficazmente, Macau numa 

cidade de lazer a nível internacional e amiga do turismo, e ainda, criar condições de 

mobilidade seguras e convenientes para os idosos, portadores de deficiência, 

cuidadores, doentes crónicos, etc., é já um tema que merece a atenção do Governo 

da RAEM. Em 2017, o Governo lançou as “Normas arquitectónicas para a concepção 

de design universal e livre de barreiras na RAEM”, com o objectivo de oferecer 

instalações que facilitem a acessibilidade das pessoas idosas, portadoras de 

deficiência, com dificuldades de locomoção, mulheres grávidas, bebés e outras 

pessoas com necessidades. Porém, a implementação eficaz das referidas normas 

despertou a atenção da sociedade. 

Segundo muitos idosos e portadores de deficiência, devido à falta de elevadores 

em algumas passagens superiores para peões, estes deparam-se com dificuldades 

nas deslocações e para atravessar as ruas, por exemplo, nas proximidades da 

Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, existem muitas habitações, escolas, grandes 

estabelecimentos de restauração e serviços de utilidade pública, mas nas duas 
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passagens superiores junto do Edifício Nam Kwong e do Restaurante Campo de 

Dragão, não existem instalações sem barreiras, e os cidadãos que têm dificuldades 

em subir e descer escadas têm de percorrer um longo caminho, o que é bastante 

inconveniente. Nas LAG para o próximo ano, refere-se que vão ser instalados 

elevadores na passagem superior para peões situada junto ao Edifício Nam Kwong, o 

que demonstra que os serviços competentes estão a criar um ambiente pedonal livre 

de barreiras arquitectónicas. O Governo deve proceder à avaliação de todas as 

instalações pedonais existentes em Macau, com vista a criar um ambiente pedonal 

mais conveniente para os residentes e a reduzir os obstáculos para as deslocações 

das pessoas idosas, portadoras de deficiência e com dificuldades de locomoção. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. A partir de 2018, tanto o design como a concretização das obras públicas e das 

obras financiadas pelos serviços públicos podem seguir as “Normas arquitectónicas 

para a concepção de design universal e livre de barreiras na RAEM”, e a partir daquela 

data, todos os serviços públicos têm condições para rever e aperfeiçoar os espaços e 

instalações existentes para o atendimento ao público. Desde a implementação das 

normas em causa até à presente data, quantas obras públicas e obras financiadas 

pelos serviços públicos foram realizadas de acordo com as referidas normas? Quais 

as condições dos espaços e das instalações para o atendimento ao público dos 

serviços públicos, isto é, qual é o nível de cumprimento das referidas normas? E qual 

é o nível de cumprimento no sector privado? 

2. Com vista a criar um ambiente pedonal livre de barreiras arquitectónicas e 

optimizar as antigas instalações de travessia pedonal, o Governo tem vindo, nos 

últimos anos, a instalar elevadores nas passagens superiores para peões existentes 

das diversas zonas de Macau. Nas LAG refere-se que, no próximo ano, vão ser 

instalados elevadores na passagem superior para peões situada junto ao Edifício Nam 

Kwong, situada na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues. Qual é o calendário dessas 
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obras? Além disso, quais são as passagens superiores para peões onde vão ser 

também instalados elevadores? O Governo chegou a proceder a uma avaliação geral 

de todas as zebras, passagens superiores e túneis, entre outras instalações, e a 

elaborar algum plano para a sua optimização? 

 

26 de Novembro de 2021 

 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Cheng I 

 

 


