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O esforço de prática de reciclagem em Macau tem sido implementado gradualmente em Macau. A 

dificuldade prende-se ainda na tentativa de mudança de mentalidades e de hábitos diários na práctica 

da reciclagem por grande parte dos cidadãos. Igualmente, há melhorias que podem ser feitas pelo 

Governo:  

 

1. No futuro, pode o governo considerar a aplicação duma política e qual a forma concreta de 

gestão e distribuição dos resíduos (reciclável ou não), em especial na aplicação duma 

legislação que regula a gestão dos fluxos específicos de resíduos, desde embalagens, óleos 

e óleos usados, equipamentos electrónicos e eléctricos, pilhas, pneus e pneus usados, veículos 

e veículos em fim de vida (exemplo dum decreto-lei vigorado em Portugal: 

https://dre.pt/application/conteudo/114337042);  

2. Esta legislação permitirá uma maior transparência no conhecimento na gestão de resíduos 

pelos operadores económicos, em particular as pequenas e médias empresas ou PME (em 

especial o ramo de restauração); 

3. Nos actuais postos de reciclagem, o Governo pode considerar em regular uma legislação, ou 

realizar um “Guia de identificação de resíduos”, e melhorar a forma de identificação e de 

distribuição do tipo de resíduos (produtos sensíveis ou perigosos; da cozinha; de reciclagem e 

“outros tipos”), como é actualmente gerido nas regiões vizinhas da China Continental (anexo 

1); 

4. Igualmente, os actuais postos podem aumentar a diversidade dos símbolos de identificação 

dos resíduos, devendo-se manter as legendas nas duas línguas oficias e em inglês para os 

turistas estrangeiros (anexo 2); 

5. As embalagens de esferovite “take away”, que serão retirados do mercado de distribuição, é 

oportunidade ideal de Macau começar a usar e até produzir novos tipos de embalagens 

descartáveis e ecológicas, compostáveis e biodegradáveis (anexo), promovendo o uso 

sustentável de embalagens em prol do ambiente (anexo 3); 

6. Promoção alargada à população dos Centros Ambientais Alegria (環保加 Fun 站) da DSPA 

em Macau, para distribuir o conhecimento sobre a reciclagem em Macau, sugerindo ainda o 

trabalho conjunto com grupos ambientais e da sociedade civil (associações diversas) para a 

colocação de voluntários comunitários para a realização de sessões abertas ao público, escolas 

e universidades da sensibilidade da reciclagem em Macau (anexo 4). 
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