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Muitos empresários no centro antigo da Zona Centro-Sul de Macau 

informaram que na altura havia ali uma grande falta de lugares de 

estacionamento para veículos pesados. Quando a estação dos tufões se 

aproximar, as autoridades abrirão alguns espaços para estacionamento 

temporário de veículos, como os terrenos abandonados em redor da Zona de 

Aterros do Porto Exterior (ZAPE). Esses espaços não podem acomodar muitos 

veículos e nessa altura, muitos empresários precisam de transportar mercadorias 

para os supermercados  para responder à preparação antecipada do  público 

para a chegada do tufão. Além disso, os seus veículos pesados de transporte não 

conseguem encontrar lugares de estacionamento nesses terrenos abandonados, 

porque estes já estão totalmente ocupados por automóveis ligeiros, ou não 

existem quaisquer outros locais de estacionamento adequados para veículos 

pesados. Tudo isto faz com que esses empresários na Zona Centro-Sul de Macau 

se sintam muito ansiosos durante a época de tufões.  

Daí espero que as autoridades possam disponibilizar terrenos devolutos nas 

Zonas A e E dos Novos Aterros Urbanos, durante a época de tufões, para que os 

residentes da Península de Macau e das Ilhas que não precisem de atravessar as 

pontes possam estacionar os seus veículos temporariamente, o que não só 

satisfaz a procura de lugares de estacionamento em Macau, mas também ajuda 

a concretizar os trabalhos preparatórios no âmbito de prevenção e redução dos 

danos causados por catástrofes durante a futura época de tufões.  

 

A longo prazo, espero que os Serviços competentes possam melhorar o 

planeamento, permitindo que os problemas antigos de insuficiência de lugares 

de estacionamento para veículos pesados sejam migitados. Também espero que 

as autoridades possam criar mais lugares de estacionamento no planeamento das 

Zonas A e E dos Novos Aterros Urbanos, para atender à procura actual de 



 

estacionamento em Macau, e preparar-se bem para a prevenção e mitigação de 

desastres durante a estação de tufões. 

 

Além disso, como o Auto-Silo da Estação de Tratamento de Águas 

Residuais tem condições para ser ampliado, esperamos que as autoridades 

estudem a realocação temporária de veículos estacionados nesse parque para os 

terrenos devolutos nas Zonas A e E dos Novos Aterros Urbanos, a fim de 

permitir a ampliação desse parque de estacionamento e aumentar a sua 

capacidade. 

 


