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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Como optimizar a passagem da fronteira no Posto Fronteiriço de Hengqin, 

para facilitar a vida da população e promover o desenvolvimento da zona de 

cooperação aprofundada  

 

O Projecto geral de construção da zona de cooperação aprofundada entre 

Guangdong e Macau em Hengqin refere claramente que, sob a nova situação, há que 

fazer bem o desenvolvimento e a abertura da zona de cooperação aprofundada entre 

Guangdong e Macau em Hengqin, injectando uma força motriz importante para o 

desenvolvimento a longo prazo de Macau, favorecendo a promoção da prosperidade 

e estabilidade a longo prazo de Macau e a sua integração no desenvolvimento 

nacional. Nos últimos anos, foram lançadas, na zona de cooperação aprofundada, 

diversas medidas facilitadoras para a população de Macau, por exemplo, o 

cancelamento do limite de quotas para a circulação de veículos de matrícula única de 

Macau em Hengqin, o apoio à inovação e à criação de negócios de talentos, a 

admissão prioritária dos alunos de Macau que residem em Hengqin e a concessão de 

subsídios à educação, bem como o projecto “Novo Bairro de Macau”, que vai ser 

concluído no próximo ano, medidas estas que contribuem para promover a 

integração.    

No entanto, segundo alguns residentes que precisam de circular entre Macau e 

Hengqin, neste momento, a passagem da fronteira continua a ser bastante 

inconveniente, por exemplo, o número de veículos que atravessam a fronteira 

diariamente ainda está limitado devido à falta de canais de inspecção, por isso, a 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐12‐09‐Lei Cheng I (P) – BF‐APN  2 

passagem demora muito tempo. Em algumas situações especiais, por exemplo, 

durante os últimos três anos da epidemia, as restrições na passagem fronteiriça têm 

sido muito rigorosas, e também afectaram a circulação dos residentes entre Macau e 

Hengquin. As medidas contra a epidemia vão ser gradualmente melhoradas, mas 

mesmo assim, as autoridades dos dois locais devem reforçar a comunicação e 

negociação sobre a passagem da fronteira, e Macau deve, sob um novo sistema de 

negociação e gestão conjunta na zona de cooperação aprofundada, tomar a iniciativa 

de implementar medidas para facilitar a passagem da fronteira, e construir bem as 

respectivas infraestruturas, com vista a promover a circulação de pessoas.                      

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Segundo muitos residentes, as infraestruturas e as medidas de passagem 

fronteiriça continuam por melhorar. Para incentivar mais residentes a viver na 

zona de cooperação aprofundada, facilitar a deslocação dos residentes que 

precisam de circular entre os dois locais, e impulsionar o desenvolvimento 

conjunto dos sectores do turismo de Macau e de Hengqin, as autoridades 

devem rever e optimizar as medidas de passagem fronteiriça, para que os 

residentes de Macau se possam integrar melhor na zona de cooperação 

aprofundada. De que planos dispõem para o efeito?   

2. Em resposta a uma interpelação de um deputado, o Secretário para a 

Segurança afirma o seguinte: tendo em conta “a velocidade de inspecção das 

autoridades locais relevantes” e “o número de passagens fronteiriças de 

veículos (o número máximo é de cerca de 4400)”, “as necessidades de 

passagem fronteiriça dos veículos são garantidas”. Contudo, na realidade, 

nas horas de ponta e nos feriados, o tempo de passagem dos veículos é 
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sempre longo, o que tem certo impacto para os residentes que precisam de 

circular entre os dois locais. O projecto “Novo Bairro de Macau” vai ser 

concluído no próximo ano, mais funcionários públicos de Macau vão prestar 

serviços na zona de cooperação aprofundada, e vão ser implementadas 

várias medidas para incentivar os residentes de Macau a desenvolverem-se 

em Hengqin, por isso, a circulação de pessoas entre os dois locais vai 

aumentar. As autoridades estão a realizar várias obras, sobretudo para o 

alargamento das zonas de inspecção e o aumento dos canais de inspecção. 

Segundo a avaliação das autoridades, que melhorias é que estas obras vão 

ter na capacidade da passagem da fronteira? Devido às limitações, como a 

falta de canais de inspecção, na parte de Macau do posto fronteiriço de 

Hengqin só é permitida a entrada de determinados veículos com a devida 

autorização. Para além da optimização das infraestruturas, para aumentar a 

capacidade da passagem fronteiriça, as autoridades devem também 

melhorar as medidas para a circulação dos veículos públicos e particulares, 

com vista a facilitar a deslocação dos residentes à zona de cooperação 

aprofundada. Como é que vão fazê-lo?     
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A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 
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