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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Melhorar a forma de cobrança das tarifas dos parques de estacionamento 

públicos e aumentar a taxa de estacionamento 

 

Existem 58 parques de estacionamento públicos em Macau, em metade deles, a 

taxa de estacionamento de automóveis é inferior a 50 por cento, e no caso dos 

motociclos, a taxa de estacionamento é ainda mais baixa, menos de 30 por cento. 

Para rentabilizar os recursos de estacionamento, incentivar a população a utilizar os 

parques de estacionamento e reduzir as situações de estacionamento ilegal, o 

Governo deve implementar um plano de benefício destinado aos parques cuja taxa de 

utilização é baixa, e através de medidas de incentivo, elevar a taxa de estacionamento. 

A maioria dos parques de estacionamento público usam o sistema de 

reconhecimento da matrícula e em alguns deles o pagamento também é efectuado 

através do reconhecimento de matrícula. No entanto, nem todos os parques de 

estacionamento públicos usam os mesmos sistemas, o que resulta em 

inconveniências para os utentes, e podem utilizar diferentes meios de pagamento, tais 

como o pagamento à saída, o pagamento com cartão pré-pago, e o pagamento 

através de cartão bancário, entre outros, o que facilmente cria confusão. As tarifas nos 

parques de estacionamento privados abertos ao público podem ser pagas em 

numerário ou via internet, através do sistema de reconhecimento da matrícula. O 

Governo pode então tomar esta forma de pagamento como referência, para melhorar 

as modalidades de cobrança dos parques de estacionamento públicos. 
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Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. O Governo vai tomar como referência as experiências de outras regiões e 

atribuir benefícios para o estacionamento de curta duração? Por exemplo, 

conceder 15 minutos de estacionamento grátis, para incentivar os cidadãos a 

utilizarem mais os parques de estacionamento públicos e facilitar a troca de 

baterias dos motociclos eléctricos. Vai fazê-lo?  

2. O Governo vai proceder à integração das diversas instituições de pagamento, 

por forma a melhorar o meio de pagamento das tarifas dos parques de 

estacionamento públicos? Vai permitir o pagamento online destas tarifas? 

25 de Março de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 
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