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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Aperfeiçoar os elementos complementares nas proximidades do Posto 

Fronteiriço Qingmao, com vista à repartição do fluxo de pessoas  

  

Depois de ter sido retomada a dispensa de quarentena para as deslocações entre 

Zhuhai e Macau, as entradas e saídas aumentaram drasticamente. Há dias, registou-

se um avultado número de entradas e saídas no Posto Fronteiriço Qingmao, que ficou 

sobrelotado, exigindo o controlo do fluxo de pessoas por parte da Polícia. Muitas 

pessoas ficaram a aguardar nas proximidades do referido posto, originado a 

concentração duma multidão que resultou numa grave obstrução das vias, afectando 

o trânsito e os moradores nas proximidades. Este caso revela a necessidade de se 

avançar, quanto antes, com o aperfeiçoamento dos elementos complementares nas 

proximidades do Posto Fronteiriço Qingmao. Aliás, as autoridades devem aproveitar 

os terrenos adjuntos para criar uma praça afecta ao referido Posto Fronteiriço, 

melhorando então os espaços de espera e repartindo o fluxo de pessoas.  

Como há muitas habitações de grande envergadura nas proximidades do Posto 

Fronteiriço Qingmao, que não dispõe duma praça, ao contrário do que acontece no 

Posto Fronteiriço das Portas do Cerco. Assim, quando o tempo para a passagem 

fronteiriça é longo, por haver muitas pessoas a sair Macau, junta-se uma multidão que 

só pode aguardar no passeio, uma situação que facilmente origina o caos, para além 

do impacto para o trânsito nas proximidades. Este problema já estava previsto antes 

da conclusão do referido posto, e a sociedade também apresentou numerosas 

opiniões sobre o aperfeiçoamento dos elementos complementares nas proximidades 
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do Posto Fronteiriço Qingmao. Apesar da realização dos trabalhos de melhoria por 

parte das autoridades, ainda existem deficiências. Espera-se que as autoridades 

aprendam com esta experiência e acelerem a construção das instalações 

complementares daquele posto.  

Como o Posto Fronteiriço Qingmao fica perto do Posto Fronteiriço das Portas do 

Cerco, o aperfeiçoamento das condições pedonais pode contribuir para a interligação 

entre os dois postos, razão pela qual as autoridades estão a realizar a “Obra de 

Alargamento de Passeio e Recuo do Muro de Vedação do Parque Municipal Dr.Sun 

Yat Sem”. Ao mesmo tempo, o Governo também planeia aproveitar um terreno, com 

uma área cerca de 20 mil m2, onde se encontravam os viveiros e oficinas do IAM e 

que fica em frente ao Posto Fronteiriço Qingmao, no sentido de construir uma zona 

de lazer e instalações complementares para a repartição do fluxo de pessoas, 

desenvolvendo, de forma faseada, o aperfeiçoamento do ambiente pedonal, o 

aumento das instalações de lazer e recintos de actividades, entre outros projectos. 

Segundo as previsões, a referida obra arrancará neste ano e estará concluída em 

2024. 

Assim, interpelo sobre o seguinte: 

1. Devido aos impactos da situação de pandemia, diversos planos e obras foram 

adiados. Então, a referida obra vai estar concluída conforme o prazo definido, 

para dar resposta às necessidades de migração, que têm aumentado 

constantemente?    

2. Relativamente às situações ocorridas nos últimos dias, as autoridades já 

procederam ao controlo do fluxo de pessoas, com a esperança de reduzir a 

concentração de pessoas e os impactos para os moradores e o trânsito nas 
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proximidades, no entanto, o resultado não foi satisfatório. As autoridades já 

sabem qual é o problema? Em termos de curto prazo, será possível lançar 

novas medidas para optimizar a gestão do fluxo de pessoas e acelerar as 

passagens fronteiriças?  

3. Apesar da proximidade entre o Posto Fronteiriço Qingmao, o Posto Fronteiriço 

das Portas do Cerco e o Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, 

não é ainda possível a repartição do fluxo de pessoas, mesmo com os shuttle 

buses disponibilizados pelas autoridades. De que medidas dispõem as 

autoridades para melhor distribuir as entradas e saídas pelos diversos postos 

fronteiriços? Vão impor limites em relação ao tempo e ao número das 

deslocações transfronteiriças?  

 

5 de Agosto de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam Lon Wai  


