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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Relativamente ao ponto de situação da actualização do sistema de 

inspecção de veículos e do atraso na inspecção 

 

Segundo alguns cidadãos e trabalhadores do sector em causa, o tempo de 

espera e o procedimento para a inspecção de veículos são muito longos, o que causa 

certas inconveniências e impactos. Assim sendo, recentemente, as autoridades 

procederam à actualização dos equipamentos e do procedimento para a inspecção 

de veículos, com vista a elevar, gradualmente, a qualidade dos serviços prestados ao 

público pelos centros de inspecções de veículos, através da optimização dos 

equipamentos de inspecção e da introdução dos devidos ajustamentos. 

Em Setembro do corrente ano, o Centro de Inspecções de Motociclos em Macau 

começou a adoptar o novo sistema de inspecção, optimizou o respectivo 

procedimento e procedeu, entre 13 de Setembro e 16 de Outubro, à actualização dos 

equipamentos das linhas de inspecção e, durante a execução das obras, as três 

linhas originais pararam de funcionar; mas, entretanto, criaram-se duas linhas 

provisórias, para manter os serviços prestados ao público e, para além disso, 

utilizou-se ainda o novo sistema e procedimento, para acelerar a eficiência da 

inspecção e reduzir o número de veículos afectados. 

O Centro de Inspecções de Veículos Automóveis no COTAI também vai realizar, 

de forma faseada, obras de actualização do sistema e dos equipamentos de 
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inspecção e, na primeira fase, as duas linhas de inspecção de automóveis ligeiros, 

equipadas com um novo sistema e equipamentos de inspecção, e as duas linhas 

provisórias de inspecção de automóveis (uma para automóveis ligeiros e outra para 

pesados) entraram em funcionamento no dia 10 de Outubro, e as restantes linhas 

pararam de funcionar para a realização das obras de actualização e, após a 

conclusão das mesmas, vão voltar a funcionar gradualmente. A conclusão de todas 

as obras está prevista para o dia 30 de Dezembro. 

Há dias, recebi as opiniões de alguns cidadãos e trabalhadores do sector, 

afirmando que há atraso na inspecção, pois, neste momento, estão ainda a ser 

tratados os veículos que se deviam ter submetido à inspecção em Outubro, e a 

inspecção de alguns veículos sujeitos à inspecção em Novembro ficou adiada para 

Janeiro do próximo ano. Segundo sabemos, durante o surto epidémico de “18 de 

Junho”, a DSAT suspendeu os serviços de inspecções de veículos e demais serviços 

prestados ao público, por isso, a inspecção de veículos ficou adiada. No entanto, 

espera-se que as autoridades prestem mais esclarecimentos sobre o seguinte: a 

actualização do sistema e dos equipamentos está a correr bem? É possível surtir os 

efeitos desejados? O tempo de inspecção está afectado? O que é que as autoridades 

vão fazer para notificar os proprietários dos veículos afectados pelo adiamento da 

inspecção e que arranjos vão realizar?       

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Qual é o ponto de situação da actualização dos equipamentos e do sistema 

de inspecção de veículos? Que eficiência é que as novas linhas de inspecção 

ganham em comparação com as antigas? 
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2. A actualização das linhas de inspecção de veículos realiza-se nesta altura da 

epidemia, portanto, as autoridades devem organizar bem a inspecção dos 

veículos cujos proprietários estão afectados. Como é que o vão fazer? 

Segundo as previsões, quando é que o tempo de espera para a inspecção de 

veículos vai voltar ao normal?        

 

11 de Novembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam Lon Wai 

 


