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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Qualidade das estradas de betume 

 

Macau tem poucas estradas e muitos veículos, cada estrada tem geralmente um 

elevado volume de tráfego, portanto, exige-se mais qualidade das vias. Além disso, 

há muitos veículos pesados em circulação, o que significa elevada carga e desgaste 

para as vias, e quando as vias não aguentam a sobrecarga, podem ficar danificadas, 

formar fendas, buracos, etc., pondo em perigo a segurança do trânsito ou causando 

até acidentes.  

Embora o Governo da RAEM esteja a elaborar um regulamento administrativo 

sobre as obras viárias e exija e fiscalize a qualidade das obras, a qualidade das vias 

de Macau não é boa e são frequentes as pequenas reparações e manutenções, o que 

afecta a fluidez do trânsito, agrava os engarrafamentos, e constitui um enorme 

obstáculo para a mobilidade dos cidadãos e condutores. É necessário então encontrar 

a causa principal da curta durabilidade das vias de Macau, para se proceder a 

melhorias específicas e definir os respectivos critérios de acordo com a situação real 

de Macau, de modo a aumentar a durabilidade das vias e evitar a repetição de obras 

de manutenção, desperdiçando recursos humanos e materiais, constituindo um 

encargo extra para o trânsito rodoviário de Macau.  

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:   

1. Recentemente, foram encontrados danos, fissuras e buracos no pavimento 

de betume da Ponte Sai Wan e em várias vias principais locais da zona norte 

e das ilhas, colocando em sério risco a segurança de condutores e peões. 
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São frequentes as escavações repetidas nas vias públicas de Macau, 

situação que tem sido alvo de críticas da sociedade, no entanto, após várias 

obras, a qualidade das vias públicas não apresentou melhorias significativas, 

antes pelo contrário, aparecem frequentemente fissuras e buracos. Os 

serviços competentes estão a par das causas que conduzem à curta 

durabilidade das vias, principalmente da ocorrência frequente de danos e 

buracos nas estradas de betume? 

2. No Relatório das Linhas de Acção Governativa para 2022, da área da 

Administração e Justiça, o Governo propõe aumentar a durabilidade dos 

pavimentos de betume e reduzir a frequência da manutenção das estradas 

através da utilização de betume de alta viscosidade, de alta elasticidade e de 

agregados de melhor qualidade [1]. No entanto, as superfícies em betume 

são sempre susceptíveis a danos causados pela chuva, o que afecta as 

condições do tráfego em Macau. Assim sendo, o Governo deve ponderar 

sobre a utilização de outros materiais para os pavimentos, tendo em conta o 

ambiente rodoviário real e a viabilidade do trânsito, por exemplo, tomar como 

referência a utilização de betão armado do Interior da China e a prática de 

Taiwan, ou seja, a introdução de grânulos de pedra de conversão no betume, 

com vista a prolongar a durabilidade das vias públicas de Macau. Vai fazê-

lo? 

3. Há quem entenda que a curta durabilidade das vias públicas de Macau se 

deve à má qualidade dos materiais utilizados na pavimentação das vias e à 

falta de normas, instruções e manuais para a sua concepção. As entidades 

responsáveis pela concepção continuam a aplicar os desenhos projectados 
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há vários anos, não conseguindo assim acompanhar a actual situação do 

desenvolvimento social e rodoviário de Macau. No ano passado, na resposta 

a uma interpelação escrita apresentada pela Deputada Lei Cheng I, a 

Secretária para a Administração e Justiça referiu que o Instituto para os 

Assuntos Municipais estava a elaborar um regulamento administrativo sobre 

as obras viárias, no qual se exigia a qualidade das obras, etc. Quais são as 

condições e os requisitos que o Governo vai adoptar para a definição dos 

respectivos critérios e padrões? Vai ponderar sobre a criação de um 

mecanismo de revisão periódica dos critérios de concepção das estradas, 

com vista a elevar, de forma contínua, a qualidade das vias de Macau e a 

reduzir os riscos de segurança? 

  

Dados de referência: 

[Nota 1]:Relatório das LAG da área da administração e justiça para o ano de 2022, 

página 47 - https://images.io.gov.mo/pt/lag/AAJLAG2022_pt.pdf  
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O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Hong Sai 


