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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Melhorar os serviços de inspecção de veículos motorizados  

 

No final de 2021, havia 247 603 veículos matriculados em Macau, mais 1,4% 

face ao ano passado e, entre estes, o número de automóveis ligeiros (113 344) e 

número de motociclos (105 947) aumentaram 1,8% e 3,0%, respectivamente. De 

acordo com a revisão do Regulamento do Trânsito Rodoviário, a partir de Julho de 

2017, o prazo da inspecção anual obrigatória para os automóveis ligeiros e os 

motociclos passa dos atuais 10 anos para 8 anos, os ciclomotores devem 

submeter-se à inspecção ao quinto ano, e ao fim de oitos anos, são sujeitos à 

inspecção anual obrigatória. Com a entrada em vigor das referidas regras, a 

capacidade dos centros de inspecção de veículos despertou a atenção dos 

condutores.    

Em Agosto do ano passado, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de 

Tráfego (DSAT) revelou que, em 2022, o número de veículos sujeitos a inspecção 

pode aumentar para 134 mil, mas, tendo em conta os equipamentos dos actuais dois 

centros de inspecção e o não aumento do número de trabalhadores, as pessoas 

questionam se os referidos centros conseguem satisfazer as necessidades. O 

Governo tem melhorado continuadamente os serviços, e anunciou, em Maio de 2021, 

a implementação do serviço de inspecção de veículos por marcação prévia através 

da internet, para os proprietários de veículos poderem organizar bem o seu tempo. 

Esta medida conseguiu contribuir para encurtar em metade o tempo médio de espera 
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registado no período homólogo do ano passado, e registou-se um aumento do 

número de veículos inspeccionados1. No entanto, ainda há cidadãos que receiam 

que o tempo de espera venha a ser mais longo, devido ao aumento contínuo do 

número de veículos sujeitos a inspecção.   

Em resposta a uma interpelação oral de um deputado, a DSAT afirma que vai 

ponderar e estudar proactivamente sobre a adjudicação dos serviços de inspecção 

de veículos, para atenuar a pressão dos centros de inspecção e, ao mesmo tempo, 

criar postos de trabalho. Contudo, até ao momento, não foram divulgadas mais 

novidades sobre isto.2 Além disso, com a integração aprofundada e contínua da 

Grande Baía, prevê-se que, no futuro, haja mais veículos a circular entre as três 

regiões. Os critérios de inspecção adoptados pelas três regiões são diferentes, não 

sendo possível reconhecer reciprocamente os resultados das inspecções, o que é um 

desperdício de tempo e de dinheiro. Com vista a elevar a eficiência das inspecções, a 

reduzir a emissão de gases de escape por veículos e a aliviar a pressão dos centros 

de inspecção de veículos e dos seus trabalhadores, interpelo sobre o seguinte:  

1. Para fazer face ao aumento contínuo do número de veículos sujeitos a 

inspecção, elevar a qualidade dos respectivos serviços, aliviar a carga de trabalho 

dos serviços públicos e reduzir os custos e as tarifas da inspecção, as autoridades 

devem ponderar sobre a adjudicação dos serviços em causa. Qual é então o ponto 

                                            

1 13 de Maio de 2022, TDM, o tempo médio de espera no Centro de Inspecções de Veículos 

Automóveis do Cotai foi reduzido para metade. 

2 3 de Agosto de 2021, Jornal Ou Mun, DSAT: este ano, 123 mil veículos devem ser sujeitos a 

inspecção, https://www.cyberctm.com/zh_TW/news/mobile/detail/2755481#.YoW9N-hByUk 
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de situação do estudo sobre isto? As autoridades dispõem de algum plano para a 

implementação desta medida? Ou vão proceder à revisão das leis e regulamentos 

correspondentes, com vista à articulação com a sua implementação?       

2. Para satisfazer as necessidades do futuro desenvolvimento da Grande Baía, 

será que é possível o diálogo entre as três regiões, com vista à uniformização dos 

critérios de inspecção e à promoção do reconhecimento mútuo dos respectivos 

resultados? Isto vai ser feito?  

  

20 de Maio de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ma Io Fong 

 


