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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Lam Lon Wai 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o 

parecer da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), apresento a 

seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lam Lon Wai, de 25 de 

Fevereiro de 2022, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa     

n.º 235/E177/VII/GPAL/2022, de 3 de Março de 2022, e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo, em 4 de Março de 2022: 

1. Quanto à extensão da travessia pedonal ao longo da Avenida de Guimarães, na 

Taipa, proceder-se-á a uma ponderação mais profunda no futuro, com base nos 

trabalhos relativos aos planos de pormenor, em conjunto com os pareceres dos 

serviços competentes.    

2.  A fim de minimizar o impacto na zona envolvente durante a execução da 

aludida obra, será solicitado, quando a situação assim o permitir, a realização 

de obras de construção civil à noite e nos feriados, bem como a utilização de 

estruturas pré-montadas, no sentido de reduzir, por conseguinte, o espaço e o 

tempo a utilizar na faixa de rodagem; quanto às obras viárias de grande 

envergadura, será introduzido o mecanismo de controlo intercalar de 

prolongamento do prazo de execução, de modo a controlar com maior eficácia 

o respectivo andamento geral. No caso de envolver a repavimentação da via, 

serão adoptadas diligências, de acordo com o mecanismo vigente, que 

permitam uma melhor coordenação com as respectivas concessionárias, no 

sentido de executar em simultâneo as respectivas obras, evitando, por 

conseguinte, a reescavação do mesmo troço viário num curto espaço de tempo.  
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A DSAT salientou que vai, como sempre, envidar todos os esforços para 

coordenar as obras viárias, recolher, de forma activa, as opiniões das 

associações e escolas, trocar impressões em tempo oportuno, reforçar a 

inspecção das medidas provisórias de trânsito, bem como divulgar, o mais cedo 

possível, através dos meios tradicionais e electrónicos, as informações sobre os 

condicionamentos provisórios de trânsito e as deslocações.  

   O Director, Substituto, 

 Wong Chiu Man 

 21 de Março de 2022 

 


