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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Protecção ambiental 

 

Segundo o Planeamento de Gestão de Resíduos Sólidos de Macau (2017 - 2026), 

prevê-se, até 2026, a redução em 30% do volume médio de resíduos urbanos 

produzidos diariamente per capita, passando de 2,11 kg em 2016 para 1,48 kg. Para 

atingir esta meta, as autoridades têm desenvolvido, nos últimos anos, muitos trabalhos 

no âmbito da redução e da recolha de resíduos, por exemplo, promulgaram a Lei sobre 

as restrições ao fornecimento de sacos de plástico e o Regime de gestão de resíduos 

de materiais de construção, entre outras leis e diplomas legais, com vista ao reforço 

da recolha de diversos resíduos; e através de meios económicos e serviços de recolha, 

orientaram a sociedade para a redução dos resíduos a partir da fonte e para a 

respectiva recolha. Apesar dos esforços, as autoridades continuam a encontrar 

dificuldades na concretização da referida meta no prazo definido. 

Segundo o Relatório do Estado do Ambiente de Macau 2020, no ano passado, o 

volume médio de resíduos urbanos per capita atingiu 1,74 kg, uma redução de 21,6% 

face a 2019. Isto demonstra que, apesar de o número de visitantes ter rondado os 5,9 

milhões, apenas 15% do registado antes da epidemia, o volume médio de resíduos 

urbanos per capita ainda não conseguiu atingir a meta definida no Planeamento de 

Gestão de Resíduos Sólidos de Macau. No futuro, com o abrandamento da epidemia 

e a recuperação gradual do número de visitantes, é muito provável que se venha a 

registar um aumento drástico do volume médio de resíduos urbanos per capita, 

portanto, as pessoas estão atentas para ver se vai ser concretizada, no prazo previsto, 
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a meta de redução de resíduos apresentada no referido Planeamento. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. O Planeamento de Gestão de Resíduos Sólidos de Macau (2017 - 2026) 

começou a ser implementado há 5 anos. As autoridades devem proceder a uma 

avaliação intercalar do Planeamento, para aferir se vai ser possível concretizar as 

metas definidas. Vão fazê-lo? De que planos dispõem para promover a concretização 

das metas definidas no prazo previsto? 

2. A redução e a recolha de resíduos são partes integrantes da política de 

protecção ambiental. A taxa de recolha de resíduos em Macau tem sido insatisfatória, 

e, depois de o Interior da China ter apertado as exigências para a importação de 

resíduos, até desceu para menos de 20% nos últimos anos. De que medidas dispõem 

as autoridades para aumentar a taxa de recolha de resíduos e reduzir o volume de 

resíduos? 
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