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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Tratamento do lixo e alteração do Regulamento Geral dos Espaços Públicos 

 

No passado, as instalações públicas de recolha de lixo consistiam essencialmente 

nos caixotes de lixo das grandes ruas, e nos períodos de pico, existiam mais de 1600 

grandes contentores de lixo em Macau, os quais, para além de causarem mau cheiro 

e águas residuais, estavam espalhados por todo o lado e atraíam ratos, mosquitos, 

baratas e outros insectos nocivos, afectando gravemente a saúde pública. Nos últimos 

anos, o Governo da RAEM tem-se empenhado na substituição dos grandes 

contentores de lixo por contentores de compressão de lixo e no embelezamento e 

arborização destes últimos, reduzindo a resistência dos cidadãos a estas instalações, 

o que contribuiu para melhorar o ambiente habitacional dos bairros comunitários. Até 

ao momento, o Governo já instalou contentores de compressão de lixo na maioria das 

vias públicas, no entanto, ainda há locais onde os caixotes e contentores ainda não 

foram substituídos, por isso, a sociedade espera que o Governo acelere os 

respectivos trabalhos, a fim de se poder recolher os resíduos em espaços mais 

fechados, diminuindo os impactos na higiene ambiental comunitária e melhorando a 

qualidade de vida da população. 

Por outro lado, no Regulamento Geral dos Espaços Públicos, as infracções 

administrativas são divididas principalmente em infracções comuns, graves e muito 

graves, entre as quais se incluem deitar lixo ao chão, a descarga de águas residuais 

e a ocupação de espaços públicos. A multa aplicável é de 600 patacas, mas, tendo 

em conta o actual nível económico de Macau, o efeito dissuasor é baixo, por isso, o 
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Governo da RAEM deve rever a respectiva lei e estudar o aumento do valor da multa, 

reforçando, de forma contínua, a execução da lei, pois só assim é que se consegue 

erradicar eficazmente este tipo de infracções. Além disso, é frequente ver motociclos, 

objectos e lixo amontoados nos espaços públicos de muitos edifícios, e como esses 

espaços se encontram em edifícios privados, não são regulados pelo “Regulamento 

Geral dos Espaços Públicos”, facilmente se transformam numa zona de “terra de 

ninguém”, e mesmo que os residentes se queixem às empresas de administração de 

edifícios e aos serviços competentes, muitas vezes, só se podem fazer advertências 

e os problemas só se resolvem temporariamente, o que não é eficaz, pois afecta-se 

gravemente a higiene ambiental e a segurança dos bairros comunitários. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. Qual é o ponto de situação da substituição dos contentores normais por 

contentores de compressão de lixo em todas as zonas de Macau? O Sistema 

de Recolha Automática de Resíduos Sólidos da zona norte já está 

desactivado há muito tempo, em sua substituição, foram colocados 

contentores de grande dimensão, no entanto, o seu impacto para o ambiente 

é grave, e o Governo já afirmou que ia substituí-los por contentores de 

compressão do lixo. Então, quando é que vão estar concluídos os 

respectivos trabalhos? 

2. No passado, durante o Ano Novo Chinês, o Governo instalava, 

provisoriamente, postos de recolha de resíduos de grande dimensão em 

diversas zonas de Macau. Desde 2017 que em Maio e Agosto e entre 1 e 7 

de Novembro de cada ano, se activava o Programa de recolha de mobílias 

imprestáveis de grande dimensão, instalando-se postos provisórios de 
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recolha de móveis velhos e obsoletos em diversas zonas, com o objectivo de 

recolher e tratar, uniformemente, os resíduos grandes. Com vista a permitir 

que os residentes tratem, de forma mais planeada, os resíduos de grande 

dimensão, o Governo deve alargar o horário dos postos de recolha de 

resíduos e móveis velhos, com vista a elevar a eficácia da recolha e a reduzir 

os actos de abandono indiscriminado deste tipo de resíduos. Vai fazê-lo? 

3. Quando é que o Governo vai alterar o Regulamento Geral dos Espaços 

Públicos, revendo o actual mecanismo sancionatório e aumentando as 

multas e os efeitos dissuasores? O Governo deve ainda estudar a definição 

de espaços públicos no regulamento e incluir os espaços públicos e as partes 

comuns dos condomínios no âmbito da execução da lei, com vista a dar 

resposta à questão da “terra de ninguém” em que se transformam os espaços 

públicos dos edifícios particulares e à falta de meios para a apresentação de 

queixas por parte dos residentes. Vai fazê-lo? 

12 de Janeiro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang 

 


