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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Política de protecção ambiental de Macau 

 

A protecção ambiental diz respeito a toda a sociedade. No “2.º Plano 

Quinquenal de Desenvolvimento Socioeconómico da Região Administrativa 

Especial de Macau (2021-2025)” recentemente divulgado, o Governo refere, 

claramente, que se vai articular com a estratégia de desenvolvimento geral do 

País na área da protecção ambiental, recorrer a medidas eficazes para tratar, 

prevenir e combater a poluição ambiental, incentivar a utilização de veículos 

eléctricos, impulsionar a poupança energética e a redução de emissões, e 

incentivar uma prática de vida verde, fazendo da cidade de Macau um lar ideal 

com um bom ambiente ecológico. 

Actualmente, ainda é necessário reforçar os trabalhos de protecção 

ambiental, e muitos estão ainda por concretizar, por exemplo, o Governo 

afirmou que ia dedicar-se às tarefas para atingir o pico de emissões de CO2 

antes de 2030, todavia, até ao momento, ainda não foi lançado o “Planeamento 

da Protecção Ambiental de Macau (2021-2025)” e nem foi publicado o 

respectivo plano de acção. 

Além disso, face ao esgotamento da zona de aterro de resíduos de Macau, 

em articulação com o “Planeamento da protecção ambiental ecológico da 

Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, o Governo vai intensificar a 

cooperação regional no âmbito do tratamento dos resíduos sólidos e perigosos 

e aperfeiçoar as instalações destinadas ao pré-tratamento, com vista a 

implementar a prevenção e o controlo conjunto da poluição regional. 
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Assim sendo, interpelo o Governo da RAEM sobre o seguinte: 

1. Segundo afirmações recentes do Governo, está a ser elaborado o 

“Planeamento da Protecção Ambiental de Macau (2021-2025)” com 

base em 4 directrizes, foram estabelecidos 73 planos de acção e 10 

indicadores ecológicos, mas, até ao momento, este Planeamento 

ainda não foi publicado. Quando é que o Governo prevê o seu 

lançamento? Quais são as medidas concretas que vão ser tomadas 

para atingir o pico de emissões de CO2 antes de 2030?  

2. Com vista a articular-se com o “Planeamento de protecção do meio 

ecológico da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, o Governo 

refere claramente no “2.º Plano Quinquenal” que vai intensificar a 

cooperação regional no âmbito do tratamento dos resíduos sólidos e 

perigosos. Qual é o ponto da situação? Face à grave saturação da 

zona de aterro de resíduos de Macau, o Governo afirmou que ia 

estudar uma solução semelhante à da ilha ecológica Semakau, de 

Singapura, com vista a encontrar, nos 85 quilómetros quadrados de 

área marítima de Macau, um local adequado para criar um ponto 

turístico ecológico. Qual é a posição do Governo em relação a isto? 
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O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 


