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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Reforçar a recolha de óleos alimentares usados  

 

Entre os resíduos sólidos urbanos de Macau, cerca de 30 a 40 por cento são 

resíduos alimentares. Assim, o Governo lançou o “Projecto-Piloto de Recolha de 

Resíduos Alimentares provenientes dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas” 

e a actividade “Reciclar os resíduos alimentares é muito fácil”, tendo obtido a 

colaboração e o reconhecimento do sector da restauração e das escolas, entre outras 

entidades. Porém, actualmente, a recolha de óleos alimentares usados destina-se, 

principalmente, aos estabelecimentos de restauração e bebidas e às entidades acima 

referidas, não tendo os óleos alimentares usados domésticos sido efectivamente 

recolhidos. Segundo alguns residentes, é difícil tratar adequadamente os óleos 

alimentares usados resultantes da fritura em casa, e não se sabe como deitar fora 

propriamente os óleos alimentares expirados ou estragados. 

Tanto quanto sei, tanto em Hong Kong como em Taiwan, já existe um mecanismo 

bem desenvolvido de recolha de óleos alimentares usados, com o qual estes óleos 

acabam por ser transformados em produtos industriais com valor comercial, como 

biodiesel e sabão. Segundo uma resposta que o Governo me dirigiu, “o futuro Centro 

de Recuperação de Resíduos Orgânicos será dotado de instalações específicas para 

tratamento de óleos e gorduras residuais, os quais serão utilizados para o fabrico de 

biodiesel”. 

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. A conclusão das obras da primeira fase do Centro de Recuperação de 
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Resíduos Orgânicos está prevista para 2026. Então, após a conclusão destas obras, 

qual é a rentabilidade económica, incluindo a quantidade de energia eléctrica, que se 

estima produzir, através da reutilização de resíduos alimentares e de óleos usados? 

2. Será que o Governo vai ponderar sobre a colocação de caixotes para recolha 

de óleos alimentares usados domésticos nos Centros Ambientais Alegria ou recorrer 

a outros meios, disponibilizando assim canais adequados e convenientes, para os 

residentes deitarem fora os seus óleos usados de forma adequada? 

3. A máquina inteligente de recolha de resíduos alimentares instalada no Centro 

Ambiental Alegria (Mong-Há), que tem um período experimental de um ano, já está 

em funcionamento há mais de meio ano. Quais foram os resultados alcançados? O 

Governo planeia ou não instalar esta máquina noutros Centros Ambientais Alegria? 

 

14 de Dezembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 


