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A lei de Restrições ao Fornecimento de Sacos de Plástico foi promulgada pelo 

Governo em Novembro de 2019. Após a entrada em vigor da lei, a população em geral 

reduziu o uso de sacos plásticos e traz agora consigo sacos de compras ecológicos, 

mostrando que a lei atingiu o seu objectivo. A cobrança de 1 pataca por cada saco 

plástico fornecido pelos retalhistas abre um novo capítulo na protecção ambiental. No 

entanto, Macau ainda está atrasada em relação à reciclagem de resíduos. Embora o 

Governo tenha introduzido eco-pontos há muitos anos, equipados com três contentores 

que se distinguem por cores diferentes, para a deposição de resíduos recicláveis, e recolha 

de pilhas e baterias usadas, os objectivos pretendidos estão longe de terem sido 

alcançados. A protecção ambiental é hoje uma das questões globais mais importantes. 

Como os humanos mudaram os seus ambientes de vida, destruíram sem saber os 

ambientes naturais. O esgotamento dos recursos naturais danifica severamente os 

ecossistemas, induzindo alterações climáticas globais. É urgente intensificar os esforços 

de protecção ambiental. 

A Direcção de Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) intensificou os esforços 

para estabelecer parcerias com diferentes sectores para incentivá-los a realizar a recolha 

selectiva, a redução de resíduos na fonte e a fazer bom uso de aterros para resíduos, a 

fim de melhorar o meio ambiente. Sugiro às autoridades que colham referências da 

cidade vizinha e criem um Comitê de Campanha e Educação Ambiental para levar o 

conceito de protecção ambiental a todos os cantos da comunidade, fortalecer a 

colaboração com associações comunitárias, organizar promoções de protecção 

ambiental e actividades educativas adequadas para todas as idades nos conjuntos 

habitacionais, escolas primárias e secundárias e diferentes bairros comunitários, com o 

tema de redução de resíduos e tornar a separação de resíduos parte do dia a dia. Sugiro 

também que as autoridades organizem conjuntamente mais concursos sobre separação 

e recolha de resíduos com empresas e associações para aumentar a conscientização 



 

ambiental da população. 

 

Promover a protecção ambiental é uma tarefa de longo prazo e as escolas são os 

berços de Macau para cultivar a consciencialização ambiental. Esse conceito verde 

crescerá próspero nas escolas e gradualmente se enraizará em todas as classes da 

sociedade. Além disso, é necessário cultivar a consciência cívica na população em 

relação à protecção ambiental por meio de promoção, divulgação, educação e planos de 

acção, para resolver os problemas de poluição a longo prazo. 


