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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Resolver de imediato a situação caótica do estacionamento na ilha artificial da 

Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, para manter a imagem de ordem no posto 

fronteiriço 

 

A Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, enquanto ligação essencial do trânsito entre 

as diversas cidades do Interior da China e Macau e Hong Kong, é uma via importante 

para o transporte terrestre entre Guangdong, Hong Kong, Macau e as duas margens 

do Rio das Pérolas, assumindo a função de promoção do desenvolvimento 

sustentável da economia das três regiões.  

No entanto, o nosso gabinete recebeu, recentemente, muitas queixas de 

cidadãos sobre o estacionamento desordenado de camiões grandes e compridos nas 

estradas da ilha artificial do posto fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, 

prejudicando a aparência da ponte e pondo em grande risco os próprios condutores.   

Depois de entrarem em Macau através do posto fronteiriço de Hong Kong, Zhuhai 

e Macau, os condutores podem ver, frequentemente, veículos de transporte de 

mercadorias de grande dimensão estacionados a seu bel-prazer, na berma da estrada 

em direcção à Península de Macau e na faixa de rodagem branca no centro da ilha 

artificial. Além disso, como ao longo do percurso não foram instalados reflectores de 

alerta, os condutores sentem que estão em perigo. 

Se um condutor regressar a Macau pela Ponte, à noite, estes grandes e 

compridos veículos de mercadorias, estacionados nas bermas e curvas e no 

separador da faixa de rodagem branca no meio da estrada, não estão iluminados 
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porque os motores estão desligados, e não há reflectores que indiquem a sua 

presença. 

Sendo assim, interpelo o Governo, solicitando que me sejam dadas 

respostas, de uma forma clara, precisa, coerente e em tempo útil, sobre o 

seguinte: 

1. O Governo da RAEM está a par do caos do estacionamento na ilha artificial 

do posto fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau? O Governo deve 

adoptar medidas para resolver esta situação caótica de estacionamento, com 

consequências muito perigosas, por exemplo, instalar câmaras de vigilância, 

aplicar multas, reforçar as instruções de estacionamento, e criar um 

mecanismo de fiscalização periódica, no sentido de reduzir a ocorrência de 

infracções. Vai fazer isto? 

2. O Governo da RAEM tem promovido activamente a promoção e utilização do 

sistema de transporte inteligente. A ilha artificial do posto fronteiriço da Ponte 

Hong Kong - Zhuhai - Macau já está integrada nesse sistema? Com vista a 

elevar a consciência dos condutores sobre a segurança rodoviária, o 

Governo da RAEM vai aproveitar o sistema inteligente de trânsito para 

proceder à divulgação da segurança rodoviária entre determinados 

condutores, por exemplo, os condutores de camiões grandes e compridos? 

20 de Outubro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Che Sai Wang 


