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Com a popularidade dos veículos de design inovador alimentados por gás natural, 

existem já muitos veículos deste tipo a circular nas estradas de Macau, incluindo 
autocarros públicos e autocarros de turismo. De acordo com estatísticas oficiais sobre 
veículos a gás natural, no 3º trimestre de 2019, havia 69 autocarros públicos e 69 
autocarros de turismo movidos a gás natural. 
  

Os veículos a gás natural têm o cilindro de gás natural instalado numa grade na 
capota. No caso dos camiões de entrega de botijas de gás GLP e camiões-tanque 
habitualmente usados no sector de transporte de combustíveis, estes transportam 
grandes quantidades de tanques de armazenamento conhecidos como “vasos de 
pressão”. Será que esses “vasos de pressão” estão regulamentados e os seus veículos 
são inspeccionados periodicamente pelas autoridades? Se esses veículos puderem rodar 
nas vias públicas, mas sem supervisão e manutenção por um período prolongado, 
representarão a longo prazo perigos potenciais para a comunidade? 
  

As cidades das regiões vizinhas já implementaram um controlo de segurança 
vigilante em relação a esses veículos, incluindo a definição das suas cilindradas, 
protecções térmicas e o exame e teste dos veículos, com todos estes parâmetros a terem 
de atender aos padrões internacionalmente reconhecidos. Além disso, deve-se enviar 
anualmente um pedido de renovação de licença ao departamento governamental 
competente e contratar uma agência ou técnico qualificado a cada cinco anos para 
realizar testes de todas as partes desses veículos e, posteriormente, emitir um relatório 
de teste. Os veículos também precisam de reparações e manutenção realizadas por 
pessoal que tenham obtido reconhecimento nesta área. Portanto, espero que as 
autoridades competentes possam tomar como referência as regiões vizinhas para 
fortalecer a inspecção de veículos de transporte de combustível em Macau, realizar 



 

testes periódicos aos veículos e garantir estritamente a segurança dos tanques de 
armazenamento de combustível e equipamentos relacionados, para permitir que tanto 
motoristas como peões desfrutem de um ambiente rodoviário mais seguro. 


