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Entre o início deste ano e Agosto, com a economia e o turismo de Macau a serem 

duramente penalizados pela epidemia e com as escolas a suspenderem as aulas, o Governo 

aproveitou para iniciar, antes do prazo previsto, uma série de obras de manutenção das 

vias rodoviárias e obras de melhoria de tubagens subterrâneas, apoiando assim 

financeiramente vários ramos profissionais, através da criação de empregos. 

 

    A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude anunciou 

que as escolas primárias e secundárias de Macau vão iniciar as aulas oficialmente no início 

de Setembro. O facto de os alunos poderem retomar os estudos é o resultado de um 

combate bem-sucedido contra a epidemia, por parte do Governo de Macau e dos seus 

cidadãos. No entanto, a população também está preocupada com as obras viárias que 

causarão congestionamento no trânsito quando as escolas reabrirem. Em relação à Zona 

Central de Macau, ainda estão em curso, até 31 de Agosto, as obras viárias da Direcção 

dos Serviços para os Assuntos de Tráfego na Rua do General Galhardo, na Rua da Ribeira 

do Patane, na Avenida de Demétrio Cinatti, na Avenida do Almirante Lacerda e na Avenida 

Dr. Sun Yat Sen. Como existem várias escolas primárias, secundárias e jardins de infância 

próximas das vias e ruas mencionadas, os pais estão preocupados com o congestionamento 

do tráfego, ao levar e buscar os seus filhos à escola. Sugere-se ao Governo que, no futuro, 

além de divulgar informações por escrito sobre as vias e as condições das ruas, indique 

também no mapa de Macau, em tempo real e através de aplicações na internet, quais os 

trechos de estradas e ruas com obras viárias em curso e com condicionamento de 

circulação rodoviária, para que a população saiba exactamente quais os troços das estradas 

e ruas com obras viárias a decorrer e que podem afectar as suas deslocações. 

 

    Apesar de a Província de Guangdong e Macau terem aliviado progressivamente a 

restrição à passagem fronteiriça, os cidadãos, os pais e alunos não devem, contudo, baixar a 

guarda, pois existem casos isolados de COVID-19 confirmados em regiões e cidades 

vizinhas, da Província de Guangdong. Portanto, sugiro ao Governo que relembre 



 

oportunamente à população, às entidades gestoras de espaços públicos e aos operadores de 

transportes públicos e do ramo dos transportes, que devem usar máscaras e estar atentos às 

medidas de protecção pessoal, desinfecção e prevenção de epidemias. 

 


