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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Promover a concretização da “circulação de veículos de Macau na China” 

e o “reconhecimento mútuo das cartas de condução”  

Nas “Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau”, publicadas há quase 4 anos, refere-se o seguinte: 

“estudar e elaborar políticas de circulação de veículos transfronteiriços entre o Interior 

da China, Hong Kong e Macau e medidas complementares de gestão de tráfego; e 

estudar políticas relativas à expansão da área de circulação dos veículos de Macau 

com matrícula única no Interior da China, facilitando a vida dos residentes de Macau 

no Interior da China”. Nos últimos dias, o espírito do “20.º Congresso Nacional do 

Partido Comunista da China” relativo ao impulsionamento da construção da Grande 

Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, e ao apoio a Hong Kong e a Macau na 

integração no desenvolvimento nacional, levou a que muitos residentes tivessem 

grandes expectativas em relação às políticas benéficas para a população, tais como 

a da “circulação de veículos de Macau na China”. 

 

Segundo os dados estatísticos, até ao final do ano passado, o número cumulativo 

de residentes de Hong Kong e Macau que participaram nos seguros de pensão de 

velhice, de desemprego e de acidentes de trabalho em Guangdong atingiu 279 mil e 

200; até Junho do corrente ano, o número de residentes de Macau que receberam o 

subsídio para idosos e que se registaram como estando a viver no Interior da China 

atingiu 5799; e o número de beneficiários do “Programa do Subsídio de propinas para 

alunos de Macau que frequentam estabelecimentos de ensino na província de 

Guangdong” foi de cerca de 6200, sendo eles estudantes do ensino não superior. 

Face à construção acelerada da Zona de Cooperação Aprofundada e à integração 
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acelerada de Macau na Grande Baía, mais residentes irão trabalhar, passar a velhice, 

estudar e fazer negócios aí. Por conseguinte, a sociedade espera que as autoridades 

concretizem o mais rapidamente possível as políticas de “circulação de veículos de 

Macau na China” e o “reconhecimento mútuo das cartas de condução”. 

Face ao exposto, interpelo as autoridades sobre o seguinte: 

1. As autoridades afirmaram no ano passado que iriam envidar todos os esforços 

para, num curto espaço de tempo, lançar a aplicação móvel “circulação de veículos 

de Macau na China”, promovendo o procedimento de requerimento simples, a 

marcação prévia de circulação de veículos, a isenção de garantia para veículos 

motorizado de Macau, etc. Qual é o andamento dos trabalhos acima referidos? 

2. As autoridades apontaram que “existem opiniões diferentes na sociedade sobre 

o reconhecimento mútuo das cartas de condução entre Guangdong e Macau, portanto, 

vão continuar a ouvir as opiniões e exigências da sociedade, e promover em tempo 

oportuno o trabalho de reconhecimento mútuo”. Quais foram os resultados dos 

estudos e investigações sobre o “reconhecimento mútuo das cartas de condução”? E 

qual é a orientação política que as autoridades vão seguir? 

3. O que é que as autoridades vão fazer em relação à inspecção dos veículos da 

política de “circulação de veículos de Macau na China”? Já estão bem preparados 

para o efeito? 
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