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1. Melhorar as instalações de travessia pedonal no cruzamento da Rua de Sacadura 

Cabral com a Rua do Almirante Costa Cabral 

Actualmente, se os peões quiserem atravessar a Rua de Sacadura Cabral, a partir da Rua 

do Almirante Costa Cabral (próximo do Edifício Fung Vo), terão de fazer um percurso em 

forma de “U”, que requer atravessar a rua três vezes, e aguardar em três semáforos. No total, 

pode-se levar 1 minuto e 35 segundos, o que é bastante inconveniente (foto 2). 

 

Segundo observação pessoal, neste cruzamento, todos os semáforos ficam verdes apenas 

cerca de 20 segundos (foto 3). Ou seja, há condições para instalar um sistema de controlo de 

semáforos nas travessias pedonais no trecho entre o Edifício Fung Seng e o Edifício Fung 

Vo (foto 4), para que os pedestres possam atravessar a Rua de Sacadura Cabral legalmente, 

com rapidez e segurança, cumprindo-se assim a política governamental, expressa nas Linhas 

de Acção Governativa, de facilitar a vida do público. 

 

2. Melhoramento dos sanitários públicos deve ser planeado de forma faseada 

Há alguns meses, as autoridades anunciaram a renovação de mais de 60 sanitários 

públicos em Macau, em sintonia com a medida “Trabalho Sim, Caridade Não”. É louvável 

melhorar a imagem dos sanitários públicos, as suas condições de higiene e também criar 

oportunidades de emprego, mas alguns cidadãos informaram que as autoridades encerraram 

ao mesmo tempo, para as obras de melhoramento, a maior parte dos sanitários públicos de 

Macau, impedindo assim o seu uso pelo público, o que é muito frustrante para os cidadãos. 

Por exemplo, os dois sanitários públicos da Zona de Lazer do Reservatório, um dos locais 

mais procurados para a prática de desporto em Macau, foram encerrados para remodelação 

ao mesmo tempo, e agora os cidadãos não os podem utilizar depois de praticar desporto, o 

que é muito inconveniente. 

 

Penso que, para as futuras obras de renovação de instalações públicas de natureza 



 

semelhante, as autoridades não deveriam realizar todas ao mesmo tempo, mas de foma 

faseada, em cada bairro, de forma a manter um mínimo de serviços para conveniência do 

público. 


