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Com a chegada do Inverno, tem havido incidentes de intoxicação por monóxido 

de carbono em Macau devido à instalação inadequada de aquecedores de água a gás de 

petróleo liquefeito (GPL). Apesar de o Governo de Macau ter estabelecido um sistema 

de registo para os fornecedores de serviços de instalação de esquentadores a GPL, 

estipulado que as empresas que pretendam instalar redes de gás e/ou aparelhos de gás 

devem estar previamente inscritas (na DSSCU), e publicado as informações acima 

mencionadas na respectiva página electrónica oficial, até agora, quantos cidadãos 

conhecem esta informação? E quantos aparelhos a gás por toda a cidade são instalados 

por fornecedores do serviço de instalação devidamente registados em Macau? Há 

dúvidas quanto à fiscalização das autoridades a esse respeito, o que mostra que o actual 

regime de fiscalização necessita de ser melhorado. 

Na cidade vizinha, o Governo exigiu que os operadores da indústria de gás 

combustível frequentassem um curso de formação de oito módulos para poder lidar 

com o desenvolvimento da indústria de gás combustível, incluindo instalações de gás 

em edifícios residenciais, não residenciais e industriais, canalizações de gás, instalação, 

inspecção e manutenção de aparelhos alimentados a gás. Apenas os que obtiveram as 

respectivas certificações estão autorizados a exercer a profissão, de acordo com este 

regime de posse de certificação profissional para o exercício da profissão. 

 Sugere-se, portanto, que o Governo de Macau tome como referência as práticas 

da cidade vizinha, pois pode assim ajudar na formação dos profissionais, contribuindo 

para melhorar a fiscalização dos técnicos instaladores de aparelhos alimentados a gás 

em Macau. Sugere-se também que seja criado um regime de posse de certificação 

profissional para o exercício da profissão de instalação de aparelhos alimentados a gás, 

e estipulado que os técnicos instaladores de aparelhos alimentados a gás deverão ser 

portadores do cartão de identificação especificando a empresa para a qual trabalham. 



 

Embora as autoridades tenham publicado os nomes das empresas de gás (GPL) 

qualificadas na respectiva página electrónica oficial, o público não as conhece. 

Esperamos que as autoridades divulguem mais essa informação, a fim de facilitar a 

identificação de empresas qualificadas para a instalação de aparelhos alimentados a gás, 

e assim eliminar a prática da instalação ilegal de aparelhos, reduzindo desta forma os 

acidentes causados por instalação defeituosa. 

 Dado que Macau continua a ser afectada pela pandemia de Covid-19, sugere-se 

que os serviços competentes organizem cursos de formação para cobrir as funções 

sociais de mais profissões, estabelecendo um regime de certificação para profissionais 

de diferentes níveis e criando um regime de posse de certificação profissional para o 

exercício da profissão. Assim, além de aumentar as oportunidades de emprego local, o 

Governo também aumentaria a motivação dos diferentes profissionais para 

progredirem nas suas carreiras, encorajando os mais jovens a ingressar em diferentes 

profissões e esforçando-se por cultivar talentos. 


