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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Melhorar a segurança das instalações eléctricas públicas dos edifícios antigos 

 

Neste mês, houve uma explosão no quadro eléctrico do Edifício Chun Pek 

Garden seguida de um incêndio que provocou cortes de energia, deixando várias 

pessoas presas no elevador. Em alguns edifícios antigos, as instalações eléctricas 

públicas carecem de manutenção periódica e conforme às normas, e ainda de 

reparação atempada, ameaçando a segurança dos residentes. Este caso voltou a 

despertar a atenção da sociedade. 

De acordo com especialistas, como o grau da queimadura do quadro eléctrico foi 

muito elevado, acredita-se que o acidente se tenha devido a falta de manutenção, o 

equipamento não tinha, eventualmente, as aberturas bem fechadas e facilmente 

podiam entrar roedores, e além disso, não tinha chapa de protecção, e os fios fase 

não estavam separados com isolante eléctrico. 

Nos edifícios mais antigos, a manutenção das instalações eléctricas deve ser 

mais frequente e rigorosa, pois está em questão a segurança da vida e dos bens dos 

residentes. 

Assim, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. O Programa de Subsídio para Melhoria da Segurança de Instalações 

Eléctricas em Áreas Comuns de Edifícios Antigos Baixos, lançado pelo Governo, só 

abrange os edifícios que têm mais de 30 anos e menos de sete andares. Porém, o 

referido incêndio revela que alguns edifícios antigos e altos também apresentam 
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riscos nas instalações eléctricas públicas. Atendendo às necessidades reais, o 

Governo deve considerar o relaxamento dos requisitos de candidatura ao programa e 

a instalação de disjuntores nos quadros eléctricos dos edifícios, por parte da CEM, no 

sentido de garantir a segurança no consumo de electricidade. Vai fazê-lo? 

2. De acordo com alguns residentes, os edifícios onde moram têm mais de 30 

anos e menos de sete andares, mas a candidatura ao Programa de Subsídio para 

Melhoria da Segurança de Instalações Eléctricas em Áreas Comuns de Edifícios 

Antigos Baixos é difícil, uma vez que não têm assembleia geral de condóminos, nem 

administração, nem empresa de administração. Em contraste, o Plano de Apoio 

Financeiro para Reparação das Instalações de Abastecimento de Água de Edifícios 

Baixos, da Sociedade de Abastecimento de Águas, permite que, em caso de 

necessidade e de elevada gravidade, possa proceder-se à reparação e ao upgrade 

obrigatórios de acordo com o anexo do contrato dos utentes. O Governo vai 

considerar impor a inspecção e manutenção periódica das instalações eléctricas dos 

edifícios? 

3. De acordo com os profissionais da área, o acidente deveu-se provavelmente 

a irregularidades nas operações de manutenção. Então, o Governo deve considerar a 

criação, quanto antes, dum regime de inscrição de electricistas, no sentido de definir 

normas uniformes para as respectivas operações e inspecções. Vai fazê-lo? 

12 de Novembro de 2021 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 


