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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Aperfeiçoar o mecanismo de fiscalização das obras viárias 

 

As obras viárias por todo o lado têm sido alvo de críticas da sociedade. De 

acordo com os dados oficiais, os serviços públicos e entidades de interesse público 

apresentaram 288 pedidos de obras viárias para este ano, 61 destas são de grande 

dimensão e em artérias principais, representando um aumento de 11% em relação ao 

número do ano passado1. Uma das causas disto é a baixa taxa de execução, pois em 

2021, quase metade dos projectos programados não foram realizados2, afectando a 

construção de instalações importantes para a vida da população, aumentando o 

número das obras deste ano, e agravando a pressão nas vias públicas. 

Segundo as queixas apresentadas recentemente por alguns residentes, vários 

projectos não cumpriram o prazo de execução exibido nas placas, os locais estão 

cercados com tapumes, embora não se veja ninguém a trabalhar durante dias, e nem 

os serviços competentes nem os empreiteiros prestaram esclarecimentos sobre isto. 

Outro problema é a falta de tapumes, barreiras de isolamento acústico e pulverização 

                                            

1 Portal do Governo da RAEM da RPC, “Realização conjunta de obras viárias evita 1100 dias de 

trabalhos; artérias principais afectadas devido à aceleração da construção de novas infra-estruturas”, 

16 de Dezembro de 2021, https://www.gov.mo/pt/noticias/576410/ 

2 Jornal Ou Mun, “Mais 10% de obras públicas de grande dimensão para o próximo ano”, página A3, 

17 de Dezembro de 2021, http://www.macaodaily.com/html/2021-12/17/content_1564207.htm 
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de água para evitar poeiras, nos estaleiros próximos de lojas e restaurantes, 

afectando os transeuntes e as actividades das micro, pequenas e médias empresas. 

É de referir que alguns projectos de construção e manutenção são mesmo 

indispensáveis, mas, inevitavelmente, a sua execução afecta o trânsito, as 

deslocações, e as actividades dos lojistas. Assim, o Governo deve proceder a uma 

avaliação rigorosa, para minimizar o impacto para o trânsito, e monitorizar o 

cumprimento dos prazos de execução, para reduzir o impacto para as partes 

interessadas. 

Assim, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Qual é a percentagem dos projectos de obras viárias que, em 2020 e 2021, 

não cumpriram o prazo de execução original? Porquê? Só 70% dos pedidos de 

medidas de condicionamento provisório do trânsito é que foram feitos através do 

“Sistema de Gestão das Obras Viárias” (RMS)3. O Governo conhece as razões de 

não se ter utilizado ou não se ter conseguido utilizar o sistema? 

2. Quais são os critérios para, na autorização de projectos de execução, 

dispensar a instalação de tapumes, barreiras de isolamento acústico e a pulverização 

de água para evitar poeiras? O Governo vai ter em consideração as condições das 

zonas adjacentes às obras viárias, para minimizar o impacto para as actividades das 

micro, pequenas e médias empresas? Mais, de que medidas é que o Governo dispõe 

para incentivar o sector a melhorar as técnicas de construção, por exemplo, 

introduzindo máquinas mais sofisticadas para evitar a obstrução das ruas por 

                                            

3 Idem nota 1. 
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equipamentos de grande envergadura, encurtando o prazo de execução e reduzindo 

o ruído? 

3. Na resposta a uma interpelação escrita, o Instituto para os Assuntos 

Municipais refere que a elaboração preliminar do regulamento administrativo “Regime 

da Coordenação de Obras Viárias” já está concluída, e que está a auscultar as 

opiniões de todas as partes interessadas 4 , porém, não avançou com a 

calendarização respectiva. Qual é o ponto da situação? Existe alguma data para a 

conclusão do referido regulamento? 

6 de Maio de 2022 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Leong Wong 

                                            

4 Assembleia Legislativa da RAEM da RPC, resposta do IAM sobre a interpelação escrita relacionada 

com a elaboração do regulamento administrativo de obras viárias e as medidas para elevar a 

qualidade do pavimento, 

https://www.al.gov.mo/uploads/attachment/2022-03/992706242cc83285a9.pdf 


