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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Exigir a introdução do serviço de pagamento electrónico “Simple Pay” nos 

parquímetros e nos auto-silos públicos para facilitar a vida da população 

 

Com o desenvolvimento contínuo da tecnologia e o “Plano de Benefícios de 

Consumo Electrónico”, lançado nos últimos anos pelo Governo, cada vez mais 

residentes recorrem aos meios de pagamento por telemóvel para fazer compras, 

apanhar autocarro e pagar diversas despesas, o que facilitou bastante a vida da 

população. 

Segundo os dados estatísticos da Direcção dos Serviços para os Assuntos de 

Tráfego (DSAT), até finais de 2021, existiam 10 861 lugares de estacionamento com 

parquímetros nas vias públicas. Em 2016, o Governo da RAEM assinou o contrato de 

prestação de serviços dos lugares de estacionamento tarifado nas vias públicas com 

a Macau Forehap Parking Management LTD., pelo prazo de sete anos, segundo o 

qual, a operadora tem de proceder à substituição faseada dos parquímetros em todos 

os lugares de estacionamento em Macau. Os novos parquímetros, para além de 

cobrarem por moedas, também dispõem de duas ou mais formas de pagamento 

electrónico. 

O aludido contrato de prestação de serviços de lugares de estacionamento 

tarifado nas vias públicas expira em 2023, altura em que o Governo da RAEM poderá 

lançar um concurso público para novos contratos. Hoje em dia, o pagamento por 

telemóvel é muito popular e os cidadãos estão habituados a pagar através de 
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telemóvel, portanto, o Governo deve aproveitar a oportunidade do termo do contrato 

para estudar a introdução das funções de pagamento por telemóvel nos parquímetros 

e mediante a plataforma de pagamento agregado “Simple Pay” da Autoridade 

Monetária de Macau, facilitando ainda mais a vida dos condutores. 

Por outro lado, segundo os dados da DSAT, até ao final de 2021, havia em Macau 

um total de 58 auto-silos públicos, com 40 745 lugares de estacionamento. Na 

resposta a uma interpelação oral apresentada por deputados, o Governo afirma que 

50 por cento dos auto-silos públicos possuem o sistema de pagamento electrónico 

sem contacto e que, no final deste ano, este número vai aumentar para 85 por cento, 

mas é de salientar que, mesmo com a introdução do sistema de pagamento 

electrónico sem contacto, muitos utentes ficam facilmente confusos, porque esses 

auto-silos não suportam a plataforma de pagamento agregado “Simple Pay”, 

implementada pelo Governo, ou porque faltam determinados meios de pagamento 

electrónico e o pagamento não pode ser feito. Além disso, mesmo que os auto-silos 

já disponham do sistema de pagamento electrónico sem contacto, parte deles também 

não oferece o pagamento electrónico sem contacto para motociclos, o que incomoda 

os respectivos condutores. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. O contrato de prestação de serviços de estacionamento tarifado nas vias 

públicas celebrado entre o Governo da RAEM e a Forehap Parking 

Management LTD. termina no próximo ano. O Governo vai exigir às 

concessionárias que introduzam nos parquímetros a opção de pagamento 

através da plataforma de pagamento agregado “Simple Pay”? 
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2. O Governo vai exigir, uniformemente, às empresas concessionárias que 

prestem serviços de pagamento electrónico, através da plataforma de 

pagamento agregado “Simple Pay”, e de pagamento electrónico sem 

contacto? Vai exigir que todos os auto-silos públicos garantam que o 

pagamento electrónico ou o pagamento electrónico sem contacto seja 

aplicável tanto aos automóveis como aos motociclos? 

 

8 de Abril de 2022  

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam U Tou 

 


