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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Tratamento mais rápido dos veículos velhos e obsoletos 

 

O problema de tratamento dos veículos velhos e obsoletos já existe há muito tempo 

em Macau. Na Ilha Verde, entre outros bairros comunitários, muitos terrenos são 

utilizados para depósito de veículos velhos e obsoletos, o que dá lugar a problemas 

de higiene, de risco de incêndios e de poluição ambiental. 

Nos últimos anos, o Governo da RAEM tem-se empenhado, através do “Acordo-

Quadro de Cooperação Guangdong-Macau no Âmbito da Protecção Ambiental”, na 

transferência dos veículos velhos e obsoletos para instalações da Província de 

Guangdong que reúnem as condições necessárias para o seu tratamento. No entanto, 

segundo alguns residentes, na zona do sopé da colina da Ilha Verde e nas ruas 

interiores dos edifícios vizinhos, os veículos velhos e obsoletos, peças, pneus, etc., 

acumulados ao longo dos anos, ainda não foram devidamente tratados. Os residentes 

receiam que os veículos e peças empilhadas representem um perigo para os peões e 

veículos que passam. Ao mesmo tempo, nas épocas de chuvas, tufões e nas marés 

meteorológicas, as zonas baixas são as mais afectadas, por isso, depois das chuvas 

torrenciais ou das inundações, as oficinas de sucata na Ilha Verde tornam-se 

frequentemente pontos negros de mosquitos, e os poluentes dos veículos também 

entram nas ruas com a água da chuva. 

Nos últimos anos, foram concluídas muitas habitações públicas e privadas na Ilha 

Verde, e o número de habitantes tem vindo a aumentar, portanto, é premente resolver 

os problemas de poluição, higiene e perigo causados pelas oficinas de sucata. Com a 
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recuperação de muitos terrenos desaproveitados e ilegalmente ocupados, e a 

concretização gradual do projecto de criação da Zona de cooperação aprofundada em 

Hengqin, o Governo deve ponderar sobre a disponibilização de instalações industriais 

adequadas ao sector da reciclagem de veículos velhos e obsoletos. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. Dos veículos velhos e obsoletos desmontados em Macau, muitas peças são 

fornecidas pelas oficinas de reparação de automóveis de Macau, para 

manutenção e reparação de outros veículos, tratando-se, em certa medida, 

de uma actividade relacionada com a protecção ambiental. O Governo 

afirmou, recentemente, que a construção de um centro de pré-

processamento de veículos velhos e obsoletos já se encontrava em fase de 

concepção e construção. Qual é o ponto de situação dos respectivos 

trabalhos? O Governo deve cooperar com o sector da reciclagem de veículos, 

para que este proceda à recolha inicial dos resíduos, evitando o seu abate, 

com vista a maximizar a utilização dos recursos. Vai fazê-lo? 

2. Nos últimos anos, o Governo da RAEM, ao abrigo do “Acordo-Quadro de 

Cooperação Guangdong-Macau no Âmbito da Protecção Ambiental”, 

procedeu à remoção e ao tratamento transfronteiriço de veículos velhos e 

obsoletos. Qual foi o número de veículos tratados de Macau e quais foram 

os seus resultados? Vai o Governo, tomando como referência os métodos do 

passado, continuar a transferir os veículos velhos e obsoletos de Macau para 

Guangdong para efeitos de tratamento, integrando-os nos trabalhos 

prioritários para 2022 no âmbito do “Acordo-Quadro de Cooperação 

Guangdong-Macau”? 
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3. Segundo alguns residentes, as ruas interiores de alguns prédios antigos, na 

Ilha Verde, pertencem ao direito de propriedade privada, por isso, o problema 

da ocupação ilegal dos espaços para peões, da higiene, da poluição, do ruído 

e da segurança, provocados pelos veículos velhos e obsoletos, nunca foi 

resolvido de forma eficaz. Além disso, como os prédios antigos muitas vezes 

“não têm assembleia geral de condóminos, nem administração, nem 

empresa de administração”, é difícil proceder ao seu tratamento. De que 

medidas dispõe o Governo para resolver esta situação difícil? 

 

17 de Dezembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 


