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Em relação aos lugares do estacionamento para
carregamento de bateria, situados na Avenida de
Kwong Tung e na Rua de Berlim, esta Direcção
de Serviços apresenta a seguinte resposta da
área de tráfego: actualmente, existem quatro
lugares do carregamento de bateria na Avenida
de Kwong Tung e na Rua de Berlim, encontrando
o abastecimento eléctrico dois à frente e dois
atrás, sendo as instalações públicas do
carregamento da natureza meramente auxiliar e
do carregamento contínuo; Os condutores, ao
utilizarem os lugares de carregamento de
bateria,
devem
respeitar
as
leis
e
os
regulamentos de trânsito, sobretudo, na direcção
de circulação de veículos, escolhendo, de forma
apropriada, o lugar de carregamento. Esta
Direcção
coordenou
com
as
instituições
relevantes para acrescentar o aviso instrutivo
para lembrar dos condutores a proibição do
estacionamento
inverso,
e
transferiu
as
infracções ao Corpo de Polícia de Segurança
Pública para efeitos de autuação.
Devido à necessidade de conjugar os diversos
factores com as questões em causa, a DSAT irá
divulgar este tema em tempo oportuno, na
esperança de promover activamente nas palestras
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comunitárias sobre a segurança rodoviária ou
nos materiais publicitários online. Para mais
informações, queira aceder à conta oficial de
WeChat (Conta de assinatura: macau-dsat /
Conta de serviço: macaudsat).
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