
  Hoje em dia, os residentes de Macau atribuem maior atenção às questões de sustentabilidade. 

Têm surgido cada vez mais lojas e restaurantes que promovem a protecção ambiental, bem como 

as pessoas estão mais dispostas a utilizar objectos recicláveis e ir aos restaurantes amigos do 

ambiente. Com a entrada em vigor da Lei n.º 16/2019 (Restrições ao fornecimento de sacos de 

plástico) em 2019, a protecção ambiental tornou-se decisivamente numa parte integrante da vida 

de todos, sendo uma opção nas compras dos consumidores. No ano anterior(2020), a Consumers 

International (CI) também levantou a urgência de implementar um consumo sustentável, tendo 

apelado o mundo para adoptar um estilo de vida sustentável em resposta aos objectivos 

relacionados.

 A CI definiu o tema do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor de 2020 como "The 

Sustainable Consumer (O consumidor sustentável)", apelando ao público para pensar em todas 

as vertentes do processo de consumo sob a vocação de criar o modelo de consumo sustentável, 

a fim de aumentar a taxa de utilização de recursos e melhorar efectivamente o comércio justo, 

proporcionando assim uma sociedade justa e um meio ambiente adequado para as gerações 

presentes e futuras. Hoje, os sistemas alimentares são responsáveis por 37% do total das emissões 

de gases com efeito de estufa no mundo. Cerca de 60% de plásticos, principalmente provenientes 

da produção de alimentos, são descartados em aterros ou no meio ambiente. Estima-se que, até 

2050, cerca de 30 a 40% dos alimentos produzidos no mundo sejam desperdiçados.*

*Nota: O conteúdo é proveniente das informações da CI relativas ao tema de 2020.
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 É de notar que a escolha de alimentos sustentáveis recebe 

cada vez maior atenção dos consumidores. Os alimentos 

sustentáveis referem-se ao pescado cuja captura seja realizada 

de forma sustentável, aos alimentos orgânicos, sazonais e 

locais e aos alimentos com baixo teor de carbono. A utilização 

de alimentos sustentáveis por parte dos restaurantes não só 

constitui uma forma de apoio para a protecção do ambiente, 

como também contribui para reduzir a emissão de carbono no 

transporte de alimentos. Além da escolha dos alimentos acima 

mencionados, os operadores comerciais podem ter em conta 

os seguintes na gestão e manuseamento dos alimentos:

1. Proceder à compra centralizada de alimentos com vista a 

reduzir embalagens;

2. Seguir o princípio de utilizar prioritariamente os primeiros 

alimentos comprados;

3. Reduzir a utilização de aditivos;

4. Aproveitar bem os alimentos;

5. Evitar o uso excessivo de óleo;

6. Reduzir a decoração alimentar.

 Por esta razão, os consumidores devem fazer escolhas de 

consumo que sejam favoráveis à sustentabilidade ambiental, social 

e económica. Muitos do sector de restauração em Macau apoiam as 

políticas amigas do ambiente e respondem ao apelo da sociedade 

para um consumo sustentável, bem como se destacam os esforços 

prestados pelos hotéis e restaurantes vencedores do “Prémio Hotel 

Verde Macau”, atribuído pela Direcção dos Serviços de Protecção 

Ambiental, na reciclagem de resíduos alimentares, na economia 

de energia e na redução de resíduos. No sentido de continuar 

a promover a restauração com baixo teor de carbono, existem 

vários planos ou mecanismos de certificação a nível internacional 

para avaliar se o restaurante cumpre os requisitos para ser um 

"restaurante verde", que incluem, em termos gerais, os seguintes:

1. Utilizar recursos hídricos de forma eficiente e económica;

2. Escolher alimentos sustentáveis;

3. Reciclar recursos utilizáveis;

4. Reduzir a contaminação química;

5. Diminuir a utilização de produtos descartáveis;

6. Utilizar produtos, materiais de construção e energia amigos do 

ambiente.

 

 Para os consumidores que gostam de cozinhar, podem sentir 

dificuldade em evitar embalagens de plástico quando compram 

alimentos. Em resposta ao apelo de consumo sustentável, surgiram 

estabelecimentos comerciais que vendem alimentos e produtos de 

necessidade diária não embalados, incentivando os consumidores a 

"comprar produtos não embalados", reutilizar garrafas de plástico e 

trazer os seus próprios sacos ecológicos, a fim de reduzir o lixo. Ao 

escolher alimentos, também se pode dar prioridade a ingredientes 

sustentáveis para reduzir a emissão de carbono causada pelos 

alimentos; ao manusear alimentos, deve-se aproveitá-los bem 

para diminuir resíduos alimentares, bem como se deve calcular a 

quantidade de alimentos de que necessita para evitar desperdícios.

 Actualmente, em Macau, os consumidores estão cada vez mais 

atento ao consumo verde. Têm surgido cada vez mais restaurantes 

verdes, lojas que vendem alimentos não embalados e produtos 

de necessidade diária amigos do ambiente, proporcionando aos 

residentes mais opções de consumo e facilitando-lhes um consumo 

amigo do ambiente, em resposta ao apelo da CI a nível mundial.

 

Alguns restaurantes promovem ainda o consumo verde aos 

seus funcionários e consumidores, não oferecendo, por 

iniciativa, talheres e louça descartáveis, copos de plástico ou 

papel e palhinhas; utilizam utensílios produzidos em material  

naturalmente degradável ou recicláveis; fornecem instalações 

de reciclagem para incentivar os consumidores a reciclar, assim 

como indicam no menu quais pratos utilizam ingredientes 

sustentáveis. Os operadores comerciais não só assumem a sua  

responsabilidade social na produção e no serviço, mas também 

educam os consumidores sobre como implementam o estilo 

de vida verde e se preocupam com a sua própria saúde e 

sustentabilidade ambiental.

 No Interior da China, foi lançada a "Campanha de Limpar 

o Prato", que promove uma economia vigorosa e se opõe 

ao desperdício, educa os consumidores a consumir de forma 

moderada na restauração e promove a virtude da poupança, a 

partir do que se defendem um estilo de vida saudável e uma 

atitude de consumo racional.
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