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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Perante a ocorrência, em menos de meio mês no novo ano, de cinco acidentes 

de intoxicação, é indispensável a adopção imediata, pelo Governo, de medidas 

de prevenção 

 

 Segundo informações divulgadas pelos meios de comunicação social, o Corpo 

de Bombeiros acorreu, em 2019, a cinco casos de intoxicação por monóxido de 

carbono decorrente do uso de esquentadores e, em 2020, a oito casos. Segundo os 

dados estatísticos dos meios de comunicação social, só em Janeiro deste ano 

registaram-se cinco casos. 

 Quanto a isto, alguns residentes entendem que os sucessivos casos de 

intoxicação por monóxido de carbono, causados pelo uso impróprio de esquentadores 

durante o banho e por negligência de ventilação através da abertura de janelas, 

merecem a atenção do Governo. Mais, segundo as previsões de alguns especialistas, 

este Inverno vai ser frio e o frio permanecerá por mais tempo, e, devido às mudanças 

climáticas, é provável a frequente ocorrência de clima extremo no futuro. Alguns 

residentes salientaram que todo o país passou, recentemente, por um período de 

tempo excepcionalmente frio, por isso, ao tomarem banho, especialmente os idosos 

que vivem em edifícios antigos, é natural fecharem as portas e janelas para bloquear 

o ar frio. Ora, muitos residentes não estão suficientemente consciencializados para a 

segurança nem são capazes de identificar se os esquentadores utilizados são de 

modelo novo ou antigo e se satisfazem os requisitos de segurança. À medida que o 

clima se foi tornando, invulgarmente, mais quente nos últimos anos, os mesmos 

pensam que é seguro usar esquentadores a toda a hora, não sabendo que pode 

acontecer um acidente com as portas e janelas fechadas. Alguns residentes pediram-
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me para questionar o Governo sobre o seguinte: foi referido há pouco que é natural 

para os residentes fecharem as portas e janelas para resistência ao frio. Será esta a 

principal razão da ocorrência de acidentes?  

 Ademais, em menos de meio mês no novo ano, ocorreram em Macau cinco casos 

de intoxicação por monóxido de carbono decorrente do uso de esquentadores. De 

acordo com a previsão meteorológica, é provável que o tempo frio continue durante 

algum tempo. Face a isto, alguns residentes, especialistas e académicos sugeriram o 

seguinte: a fim de evitar a recorrência de acidentes, o Governo deve, com urgência, 

tomar medidas imediatas para a realização de palestras ou distribuição de folhetos 

publicitários junto dos escritórios de administração dos condomínios e bairros 

comunitários, esforçando-se por fazer bem o trabalho de divulgação e sensibilização, 

com vista a reduzir a recorrência de acidentes semelhantes. 

 

Interpelo, então, o Governo sobre o seguinte: 

1. Alguns residentes pediram-me para questionar o Governo sobre o seguinte: os 

sucessivos casos de intoxicação por monóxido de carbono, causados pelo uso 

impróprio de esquentadores durante o banho e pela negligência na ventilação 

através da abertura de janelas, merecem a atenção do Governo. Mais, segundo 

previsões de alguns especialistas, este Inverno vai ser frio e o frio permanecerá 

por mais tempo, e, devido às mudanças climáticas, é provável a frequente 

ocorrência de clima extremo no futuro. Alguns residentes salientaram que todo o 

país passou, recentemente, por um período de tempo excepcionalmente frio, por 

isso, ao tomarem banho, especialmente os idosos que vivem em edifícios antigos, 

é natural fecharem as portas e janelas para bloquear o ar frio. Ora, muitos 

residentes não estão suficientemente consciencializados para a segurança nem 

são capazes de identificar se os esquentadores utilizados são de modelo novo ou 
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antigo e se satisfazem os requisitos de segurança. À medida que o clima se tornou, 

invulgarmente, mais quente nos últimos anos, os mesmos pensam que é seguro 

usar esquentadores a toda a hora, não sabendo que pode acontecer um acidente 

com as portas e janelas fechadas. Alguns residentes pediram-me para questionar 

o Governo sobre o seguinte: foi referido há pouco que é natural para os residentes 

fecharem as portas e janelas para resistência ao frio. Será esta a principal razão 

da ocorrência de acidentes?  

2. Em menos de meio mês no novo ano, ocorreram em Macau cinco casos de 

intoxicação por monóxido de carbono decorrente do uso de esquentadores. De 

acordo com a previsão meteorológica, é provável que o tempo frio continue 

durante algum tempo. Face a isto, alguns residentes, especialistas e académicos 

sugeriram o seguinte: a fim de evitar a recorrência de acidentes, o Governo deve, 

com urgência, tomar medidas imediatas para a realização de palestras ou 

distribuição de folhetos publicitários junto dos escritórios de administração dos 

condomínios e bairros comunitários, esforçando-se por fazer bem o trabalho de 

divulgação e sensibilização, com vista a reduzir a recorrência de acidentes 

semelhantes. O que é que o Governo tem a dizer sobre isto?          

 

14 de Janeiro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Mak Soi Kun 


