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Para fazer face ao aumento do volume de resíduos urbanos, o IAM optimiza 

constantemente os seus trabalhos de recolha de resíduos, incluindo a substituição 

faseada de contentores de compressão de lixo, o que aumentou efectivamente a 

capacidade do sistema de recolha de resíduos da RAEM. Porém, os cidadãos relataram 

vários casos seguidos de vazamento de lixo de contentores sobrecarregados na Zona 

Norte e Zona Central, o que os obriga a colocar os resíduos domésticos na via pública, 

junto às instalações de recolha de resíduos, com o risco de serem processados pelo IAM 

e, ao mesmo tempo, criarem problemas de higiene nas suas imediações. 

 

A Zona Norte e a Zona Central são densamente povoadas, com as famílias a 

produzirem grandes quantidades de lixo. Sugiro às autoridades que promovam 

activamente a reciclagem de resíduos entre a população e os comerciantes, incluindo 

cooperar com organizações/associações para estabelecer pontos de recolha de papel, 

garrafas de plástico, garrafas de vidro e outros artigos recicláveis, a fim de reduzir a 

carga nas instalações de recolha de resíduos. Além disso, sugiro exortar a população a 

ensacar adequadamente os resíduos domésticos antes de os descartar, de modo a não 

aumentar a carga de trabalho do pessoal de recolha de resíduos nem afectar a 

salubridade ambiental. 

 

A Zona Central tem muitas ruas e becos estreitos. Por isso, é impossível colocar ali 

grandes contentores de compactação de lixo. Mas o vazamento de lixo, as águas 

residuais fedorentas e as infestações de mosquitos e roedores na Zona Central são um 

incómodo para os seus residentes, além de prejudiciais para a prevenção de epidemias. 

Assim, sugiro às autoridades que estudem métodos eficazes, com base nas condições 

específicas das zonas antigas, como a disponibilidade de espaço, as condições do 

trânsito e a quantidade de resíduos produzida, a fim de aumentar a capacidade de 

recolha de resíduos na Zona Central. Por exemplo, criar instalações de recolha de 



 

resíduos de diferentes tipos e capacidades, de acordo com as condições de cada zona, 

analisar a gama de recolha de resíduos abrangida pelos contentores de lixo e adicionar 

um número adequado de contentores de lixo. Além disso, fazer uso dos mega dados 

sobre a recolha de resíduos, em coordenação com a CSR (Companhia de Sistemas de 

Resíduos, Limitada) para ajustar a frequência da recolha de resíduos, de modo a 

optimizar continuamente a sua operação. Além disso, a recolha de resíduos deve 

começar na sua origem. A educação das crianças neste aspecto é muito importante, logo, 

esperamos que os respectivos departamentos aumentem os esforços de educação 

ambiental para as crianças. 

 


