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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Medidas complementares para facilitar a circulação de veículos de 

Macau no Interior da China 

 

A política de circulação de veículos de Macau no Interior da China foi 

apresentada há mais de um ano, e muitos residentes esperam que possa ser 

concretizada o mais rapidamente possível, no sentido de facilitar a vida, o 

trabalho, o estudo e as viagens no Interior da China. Há dias, o Senhor 

Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, afirmou que a referida política 

está a chegar ao ponto em que estão reunidas as condições essenciais para o 

seu lançamento e, deste modo, crê-se que a respectiva política será 

implementada em breve. Para a boa concretização da mesma, o Governo, 

além de poder tornar os requisitos, os procedimentos e as formas de 

requerimento mais relaxados e fáceis, ainda tem que definir medidas 

aperfeiçoadas e desenvolver bem os respectivos trabalhos, por exemplo, 

instalações e serviços complementares de transportes, passagem fronteiriça, 

seguros, inspecção de veículos, e verificação e renovação de documentos.  

Em relação às instalações complementares e à prestação de serviços, 

tenho dado atenção à situação dos respectivos trabalhos, e o Governo 

respondeu que ia melhorar as instalações rodoviárias junto ao posto fronteiriço 

da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, e que tinha dado início às respectivas 

obras de melhoramento; no que diz respeito ao desalfandegamento, serão 

tomadas medidas para responder às situações imprevistas; em relação aos 
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seguros, será promovida a integração e articulação mútua dos produtos em 

causa, estando já definida a solução básica, e serão introduzidas, com a maior 

brevidade possível, apólices electrónicas. Quanto a isto, estou satisfeito por o 

Governo poder implementar ou preparar activamente as diversas medidas 

complementares, e espero que as mesmas possam ser formalizadas o mais 

rapidamente possível, a fim de garantir o sucesso da sua execução. 

Assim, com vista a acelerar a implementação da política de circulação dos 

veículos de Macau no Interior da China e a sua implementação sem 

sobressaltos, interpelo o Governo da RAEM sobre o seguinte: 

1. No que diz respeito à questão dos seguros, o Interior da China propôs 

a política de reconhecimento recíproco dos seguros equivalentes, para 

os proprietários poderem conduzir nas três regiões, através da 

aquisição de um seguro, introduzindo a apólice electrónica para reduzir 

os custos de consumo e elevar o nível de conveniência. Na resposta à 

minha pergunta levantada no debate sobre as Linhas de Acção 

Governativa, as autoridades referiram que o seguro para a circulação 

de veículos de Macau no Interior da China já estava basicamente 

definido, e que o produto ia ser composto pelo seguro equivalente ao 

seguro automóvel de protecção crescente e pelo seguro comercial 

para os veículos transfronteiriços de Macau na Ponte Hong Kong-

Zhuhai-Macau, que poderiam ser adquiridos na altura através das 

companhias de seguros de Macau. Quanto às apólices electrónicas, o 

Governo tem como objectivo introduzi-las o mais rapidamente possível, 

e, no futuro, para a circulação dos veículos de Macau no Interior da 

China, está planeada a introdução de um seguro equivalente para os 
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veículos transfronteiriços com base na respectiva política de 

reconhecimento recíproco. Contudo, a sociedade quer saber mais 

sobre a calendarização, o âmbito de cobertura e a preparação técnica 

da implementação das respectivas medidas. Face ao exposto, vai o 

Governo prestar mais esclarecimentos sobre o assunto? 

2. Estou satisfeito com o aumento contínuo dos serviços electrónicos 

relacionados com os veículos. Recentemente, verificou-se a 

implementação progressiva da digitalização do imposto de circulação 

e da carta de condução, e a renovação desta por este meio está a ser 

planeada para ser concretizada gradualmente no próximo ano. 

Actualmente, as plataformas de serviços electrónicos para os veículos 

são diversificadas e existe ainda espaço para uma melhor integração 

e optimização, a fim de prestar um serviço mais abrangente e 

conveniente. Assim sendo, vai o Governo criar uma plataforma que 

preste serviços globais, tais como, o pagamento de impostos, a 

aquisição de seguros, o pagamento de multas, o requerimento, o 

levantamento e a renovação de títulos? 

3. Qual é o plano do Governo sobre a data e o limite diário para a 

deslocação de veículos de Macau ao Interior da China? 
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