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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Utilização das vias públicas e segurança dos seus materiais 

 

Macau é uma terra pequena com muitas pessoas e veículos, as distâncias entre 

os locais são pequenas e as deslocações, na sua maioria, são feitas a pé; mais, nos 

últimos anos, o Governo tem-se empenhado na construção de um sistema pedonal 

perfeito, incentivando a população, através de diversas formas, a optar pela 

deslocação ecológica e assim a população passou a andar mais, podendo ir a pé 

para os locais mais distantes, portanto, é importante que os materiais utilizados nas 

vias públicas sejam duráveis, antiderrapantes e seguros. 

Em Macau, frequentemente, o tempo está chuvoso e húmido e, segundo alguns 

residentes, quando chove ou quando o tempo está húmido, as superfícies do 

rés-do-chão do complexo de habitação social de Mong Há estão sempre 

escorregadias e molhadas, resultando na queda de peões e constituindo perigos 

latentes de segurança. Segundo as observações em dias normais e as opiniões dos 

cidadãos, verifica-se que esta situação não é um caso isolado e, para além da falta 

de resistência ao escorregamento, as vias públicas de Macau estão sempre com 

fissuras, fendas ou desnivelamentos e, quanto aos pisos tácteis direccionais para os 

portadores de deficiência visual, estes não são perfeitos ao nível da sua concepção e 

manutenção, o que afecta a experiência pedonal dos residentes e põe em risco a 

segurança dos peões. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 
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1. A concepção e manutenção global dos passeios estão intimamente ligadas à 

vida quotidiana dos cidadãos. De acordo com as observações e o uso 

quotidiano dos peões, não é difícil verificar que alguns passeios de Macau se 

encontram frequentemente com fissuras, fendas ou desnivelamentos, e outros, 

por estarem muito escorregadios e molhados nos dias de chuva ou humidade, 

acabam por fazer escorregar os peões, pondo em perigo a sua segurança. O 

Governo sabe quais foram as razões que levaram a esta situação? Será que 

isto tem a ver com a forma de execução adoptada para a construção dos 

passeios, com a durabilidade e a resistência ao escorregamento dos materiais 

utilizados, bem como com a sua posterior manutenção? De que medidas 

concretas dispõe o Governo para o devido aperfeiçoamento? 

2. Em Macau, são frequentes os dias de chuva e humidade, por isso, as vias 

públicas estão escorregadias e molhadas, o que prejudica gravemente as 

deslocações dos peões. Actualmente, não existem em Macau normas ou 

requisitos claros sobre a resistência ao escorregamento das matérias nas vias 

públicas. Assim sendo, o Governo deve ponderar sobre a possibilidade de, 

tendo em conta o estado do tempo e a humidade, elaborar um conjunto de 

normas claras e aplicáveis em Macau para a resistência ao escorregamento nas 

vias públicas, e os respectivos critérios de inspecção, bem como critérios e 

orientações para o tratamento e manutenção periódicos desse tipo de materiais, 

com vista a assegurar que as vias públicas tenham um suficiente coeficiente de 

resistência ao escorregamento em diferentes ambientes, a fim de garantir a 

segurança dos utentes. Vai fazê-lo? 
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3. Para além das vias públicas, em várias zonas da cidade a função de resistência 

ao escorregamento dos pisos tácteis direccionais para portadores de deficiência 

visual também não é a ideal, mais ainda, a concepção e a manutenção não são 

perfeitas, resultando numa situação em que os pisos tácteis direccionais ou não 

estão interligados ou estão quebrados, o que dificulta a sua utilização por parte 

dos portadores de deficiência e causa ferimentos nos peões comuns. Para além 

disso, a sociedade, em especial, as pessoas portadoras de deficiência até têm 

emoções negativas quanto à instalação dos pisos tácteis direccionais, o que 

afecta a harmonia social. Assim sendo, o Governo deve melhorar a qualidade 

dos materiais utilizados nos pisos tácteis direccionais e reforçar a manutenção 

regular dos referidos pisos. Como é que isso vai ser feito? 

 

14 de Abril de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Hong Sai 


