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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Optimizar os trabalhos de protecção ambiental 

 

Para implementar melhor os trabalhos de protecção ambiental, o Governo 

da RAEM lançou, recentemente, o “Planeamento da Protecção Ambiental de 

Macau (2021-2025)” (doravante designado por “Planeamento”), a fim de 

promover os trabalhos de desenvolvimento e de construção da área de 

protecção ambiental de Macau. O Planeamento estabelece 10 indicadores 

para tratar, de forma mais específica, os problemas de protecção ambiental, e 

define, de forma racional, as respectivas estratégias. 

O Governo está a aumentar o investimento nos projectos de protecção 

ambiental, com vista a elevar a capacidade de tratamento de resíduos, aliás, 

continua a aumentar o número de contentores de reciclagem com três cores, 

os veículos móveis de reciclagem e os aparelhos inteligentes de reciclagem, 

entre outras instalações, a fim de melhor promover os trabalhos de reciclagem. 

Após vários anos de desenvolvimento e promoção, a redução e a reciclagem 

de diversos tipos de resíduos melhoraram em Macau, segundo consta, no 

último planeamento a dez anos para o desenvolvimento do ambiente de 

Macau, foram definidos 11 objectivos, e apesar de 90% dos planos estarem 

concluídos ou em curso, apenas dois desses objectivos foram atingidos, os 

restantes não se alcançaram ou não foi possível avaliá-los. Pelo visto, muitos 

planos não foram acompanhados ao longo do tempo ou não produziram 
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efeitos suficientes, resultando numa situação de muitos planos sem qualidade. 

Devido à epidemia, a quantidade de resíduos sólidos produzidos diminuiu, no 

entanto, devido à baixa eficiência da reciclagem, Macau continua uma “cidade 

cercada por lixo”. O Governo da RAEM deve aumentar a eficácia dos planos, 

a fim de promover melhor o alcance dos objectivos definidos no Planeamento, 

de elevar ainda mais a qualidade do ambiente de Macau e de dar resposta às 

expectativas da população. 

 

Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. No passado, o Governo da RAEM implementou o “Planeamento da 

Protecção Ambiental de Macau (2010-2020)”, com vista a resolver o 

problema da poluição em Macau. No entanto, apenas 20% dos objectivos 

foram atingidos; o PIB na área do consumo de energias ficou, 

particularmente, aquém das previsões; quanto às energias limpas, a taxa 

de execução foi inferior a 30%; e os restantes projectos apenas 

satisfizeram as exigências mínimas. No novo Planeamento, o Governo só 

define novos indicadores para a taxa de emissão de dióxido de carbono e 

para os autocarros movidos a novas energias, mantendo-se os mesmos 

níveis do passado em relação a muitos deles. Quanto à nova ronda de 

medidas de protecção ambiental, de que planos concretos dispõe o 

Governo para elevar a qualidade e a eficácia da gestão, a fim de se 

atingirem os objectivos pretendidos? 
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2. O Governo da RAEM continua a reforçar a cooperação com as instituições 

de serviço social e com as administrações dos edifícios, bem como a 

aumentar as instalações de recolha de resíduos nas zonas públicas, a fim 

de promover os trabalhos de recolha de resíduos recicláveis. No entanto, 

os métodos de recolha são complicados, por exemplo, os resíduos 

alimentares têm de passar por um determinado procedimento para a sua 

recolha, o que reduz a vontade de participação dos cidadãos; e outro 

exemplo é o incumprimento das instruções, pois podem ver-se muitos 

copos de papel nos contentores para depósito de garrafas de plástico. 

Segundo o Planeamento, vai ser gradualmente implementado o princípio 

de “quem mais consome, mais paga”, com vista a elevar a consciência da 

população em relação à protecção ambiental. No entanto, perante o surto 

epidémico e a recessão contínua da economia, se se recorrer apenas à 

punição para elevar a consciência em relação à protecção ambiental, a 

resistência da população vai aumentar e os trabalhos de protecção 

ambiental vão ser afectados. Recentemente, o Governo lançou o 

“Programa de Pontos Verdes”, com o objectivo de elevar a consciência da 

população, mas, as medidas de incentivo indirectas ainda não são 

suficientes. O Governo deve adoptar medidas de incentivo directas, ou 

seja, deve incentivar os cidadãos a depositar os resíduos nos locais 

indicados e atribuir prémios consoante os tipos de resíduos, com vista a 

aumentar a taxa de recolha de resíduos e a elevar a consciência da 

população em relação à protecção ambiental. Vai fazê-lo? 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE-2022-03-10-Song Pek Kei (P)-NC-APN  4 

3. O Governo lançou dois “Planos de Reutilização de Mobiliário Restaurado”, 

com vista a renovar algumas das mobílias abandonadas em aterros para 

resíduos de materiais de construção e a doá-las a instituições sociais, 

associações e indivíduos que delas necessitem, e segundo as previsões, 

iam ser renovadas mensalmente 60 peças de mobiliário, uma decisão que 

foi bem-recebida pela sociedade. No entanto, meio ano após a divulgação 

dos planos, para além das 10 peças de mobiliário doadas, não houve 

mais informações concretas. Neste momento, quais são os resultados já 

alcançados? Se as condições o permitirem, o Governo deve conjugar os 

planos de protecção ambiental com as indústrias culturais e criativas, com 

vista a aumentar a vitalidade e a vontade de participação da sociedade. 

Vai fazê-lo? 

 

10 de Março de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 

 


