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 Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Leong Hong Sai 
 

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

parecer da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, apresento a 

seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Leong Hong Sai, de 25 de Janeiro 

de 2022, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 

134/E103/VII/GPAL/2022, de 7 de Fevereiro de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe 

do Executivo, em 8 de Fevereiro de 2022. 

 

1, 2 e 3. A tutela de Transportes e Obras Públicas tem mantido a comunicação com as seis 

associações do sector de construção civil e tem incentivado a participação de 

entidades em consórcio em concursos de obras públicas de grande envergadura e 

de naturezas diferentes, tendo em vista um aumento contínuo das capacidades 

técnicas e da competitividade deste sector, de forma a estar em sintonia com as 

necessidades de desenvolvimento e o panorama internacional, através do 

aproveitamento destas oportunidades. Por outro lado, após a análise da natureza 

e da envergadura da obra, o Governo pondera a possibilidade de convidar as 

empresas locais, através de consulta, a participarem na mesma, com o intuito de, 

por um lado, estabilizar o emprego dos trabalhadores locais e, por outro, permitir 

a aquisição de mais experiências em técnicas de construção, gestão, entre outras, 

por parte das empresas de construção civil de Macau a quem tenham sido 

adjudicadas obras de pequena e média dimensão, possibilitando, assim, a sua 

participação, de forma gradual, nas obras públicas de grande dimensão, no futuro. 

 

Actualmente, na lista das obras públicas com valor superior a cem milhões de 

patacas encontram-se as informações sobre as entidades adjudicatárias, os prazos 

de execução e respectivos preços. Até 18 de Fevereiro de 2022, de entre as 42 
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obras adjudicadas, cerca de 43% foram adjudicadas a entidades em consórcio, 

sendo que cerca de 80% desses consórcios são formados por duas até três 

empresas locais de construção civil constituídas há mais de dez anos, e da lista 

também consta a situação de participação das entidades em consórcio em 

empreendimentos públicos de grande envergadura. 

 

 

O Coordenador do Gabinete 

para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, 

Lam Wai Hou 

                                                    1de 3 de 2022 

 


