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Contentores de lixo 
Em Macau, quando os restaurantes encerram à noite, colocam os seus contentores de 
lixo nos passeios para a Companhia de Sistemas de Resíduos, Lda efectuar a sua recolha. 
 
Mas, nos últimos meses, alguns residentes relataram que os contentores de lixo de 
alguns restaurantes não estão devidamente tapados, de que resulta derramamento de 
lixo e líquidos mal cheirosos nas ruas, como acontece na Rua de Pedro Coutinho. Além 
disso, em redor dos pequenos caixotes de lixo ficam amontoados à noite sacos de 
resíduos domésticos, com líquidos fedorentos a vazar de alguns deles, numa situação 
que atrai baratas e ratos e que pode prejudicar seriamente a saúde comunitária e espalhar 
vírus. 
 
Portanto, sugiro que as autoridades modifiquem prontamente o design dos recipientes 
de lixo para aumentar a sua capacidade e estanqueidade e exigir que os estabelecimentos 
de comidas encerrem o lixo devidamente em sacos e tapem de forma firme os 
contentores para reduzir os problemas de higiene acima mencionados. 
 
Ecopontos 
O IAM e a Direcção de Serviços de Protecção Ambiental colocaram ecopontos em 
diferentes bairros da cidade, incluindo ecopontos para reciclagem de garrafas de vidro 
e outros com um conjunto de três contentores de cores diferentes para resíduos 
diferentes. Pelo que pude observar no local, as pessoas depositavam lixo genérico 
nesses ecopontos, com a aba de abertura de alguns deles a não poder ser adequadamente 
fechada, o que provocava infiltração da água da chuva, como no ecoponto para 
reciclagem de garrafas de vidro na Rotunda de Carlos da Maia, que está com falta de 
higiene, cheio de água no interior e lixo flutuando nessa água. 
 



 

Em plena epidemia de COVID-19, a população começou a prestar mais atenção à 
higiene. Considero que as autoridades devem aproveitar esta oportunidade para 
fortalecer a educação em assuntos de higiene junto do público, divulgar o uso correcto 
de ecopontos e até impor sanções aos que os utilizam indevidamente. As autoridades 
também devem aumentar a frequência de verificação e limpeza dos ecopontos para 
evitar os problemas de higiene já mencionados. 
 
 


