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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Melhorar ainda mais as instalações complementares de trânsito na Vila de 

Nossa Senhora de Ká-Hó 

 

As obras de restauro da antiga Leprosaria de Nossa Senhora de Ká-Hó e da Igreja 

de Nossa Senhora das Dores, em Coloane, que estão classificadas como património 

arquitectónico, já foram concluídas, e o seu valor histórico e cultural tem atraído a 

visita de muitas pessoas. Para além disso, algumas associações de serviços sociais 

abriram ali cafés e galerias de arte, tornando a zona num ponto altamente visitado, e 

o número de cidadãos e turistas nos fins-de-semana e feriados registou um aumento 

significativo. Mais, nos últimos anos, o Governo construiu nesta zona um lar de idosos 

e o Hospital de Reabilitação, e muitos familiares de idosos têm de ir lá frequentemente, 

por isso, muitos cidadãos esperam que o Governo melhore ainda mais o trânsito na 

zona, optimizando as instalações e a organização dos transportes públicos. Com a 

recente entrada em funcionamento do Túnel de Ká-Hó, a condução até lá vai ser, sem 

dúvida, mais conveniente, só que não há lugares de estacionamento suficientes, nem 

instalações complementares de trânsito. Trata-se de problemas que devem ser 

resolvidos. 

Actualmente, são poucas as carreiras de autocarros públicos directas para aquela 

zona, e segundo muitos cidadãos, como o percurso da carreira n.º 21A é muito longo 

e a frequência é baixa, o tempo de espera é relativamente longo, o que não consegue 

satisfazer as necessidades dos turistas que visitam a Vila de Nossa Senhora e dos 

cidadãos que precisam de visitar os seus familiares que se encontram nas referidas 

instituições. Assim, há também que melhorar este ambiente, ou seja, no respeitante à 

espera de autocarro. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Face ao aumento do fluxo de pessoas que visitam a Vila de Nossa Senhora de 

Ká-Hó nos fins-de-semana e feriados, o Governo, na sua resposta à minha 
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interpelação apresentada no ano passado, afirma que está a prestar atenção às 

necessidades de transporte naquela zona, no entanto, limita-se a referir o aumento 

adequado de lugares de estacionamento para automóveis ligeiros, bem como o 

recurso aos autocarros de média dimensão para operar a carreira de autocarro n.º 

21A. Após quase um ano, conseguiu dar resposta eficaz às necessidades? O Governo 

vai lançar mais alguma medida de melhoria? 

2. Tendo em conta as poucas carreiras de autocarro que passam por aquela zona, 

as dificuldades na espera de autocarro por parte dos cidadãos e o mau ambiente, o 

Governo vai proceder a mais alguma revisão e aperfeiçoamento da situação? 

 

7 de Janeiro de 2022 

 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Cheng I 

 

 


