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MACAU COM ''CONDI~OES UNICAS'' 
PARA SER SUCESSO OU DESASTRE AMBIENTAL 
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A maior densidade populacional do mundo combina.cta com urn dos maiores PIB per capita do planeta e a ausencia de recursos naturais fazem de Macau urn local com capacidades · 
(micas para se transformar num modelo de economia verde ou de desastre ambiental. Em entrevista ao Plataforma Macau, o presidente da CESL Asia, Ant6nio Trindade, defende uma 
regenera~ao da cidade e aponta que a coopera~ao com a China e a lusofonia e urn dos meios. 
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• PLATAFORMA MACAU • Este 
desenvolvimento rapido de Macau 
teve em conta uma agenda verde? 
ANTONIO TRINDADE • Estes te
mas do ambiente come<;aram par 
ser questoes p'ollticas, passaram 
depois_ para uma questao de tecno
logia e ciencia e de engenharia e 
depois para uma questao econ6mi
ca. Hoje o que se fala e no conceito 
global do paradigma da sustentabi
lidade, que esta associada tambem 
ao desenvolvimento. 
Acho que ninguem tern duvidas da 
melhoria das condi<;6es de vida em 
Macau. Macau e muito particular, e 
a terra com a maior densidade po
pulacional do mundo, esta no top 
cinco em termos do PIB per capita, 
nao tern recursos naturais, tern uma 
produtividade par pessoa do maior 
que ha e condi<;6es tambem extre
mamente favoraveis. A China con
tinental contribui com uma serie 
de fatores positivos· e tambem com 
alguns impactos e tudo isso sao os 
fatores que influenciam Macau. 
0 nosso desenvolvimento a crescer 
10, 15, 20% ao ana nao e sustenta
vel se fizermos sempre da mesma 
maneira, pais, como e 6bvio, va
mos consumindo os recursos . 
Ainda nao temos uma situa<;§.o de 
transito ca6tica, . mas transporta
mos· demasiadas pessoas e as vias 
de comunica<;ao sao urn dos fatores 
mais importantes no impacto am
biental na· vida da cidade. 0 mais 
importante na questao da polui<;ao 
atmosferica e a logistica, 0 trans
porte de pessoas e hens. Macau.tem 
30 milhoes de visitantes par ana, 
altos consumidores e as batatas e o 
arroz tern de ser importados, tudo 
isto tern impacto na qualidade de 
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vida e ha limites. 0 desafio e re
pensar isto tudo e redistribuir re
cursos para implementar os novas 
paradigmas. 

P.M. • Em Macau ha um grande 
consumo de recursos e tambem um 
grande desperdicio? 
A.T. • Efetivamente estamos a des 
perdi<;ar. 0 que e facto e que nao 
falta agua em Macau, ela falta de 
onde vern, portanto, e provavel 
que nao chegue. E o problema e 
que pode ser ja amanha, porque se 
abrem cinco casinos, se se duplica 
aquila que existe, se calhar nao ha, 
porque ha sete ou oito anos com 
a seca que houve, durante tres ou 
quatro meses, a agua em Macau 
era salgada e nao se podia consu
mir. Somas ricos entao mandamos 
vir agua •engarrafada. Agora, isto 
resolve o problema? P<1-ssados dais 
ou tres anos, quase todos os edifi
cios, casinos e hoteis, tiveram de 
mudar os sistemas de ar condicio
nado. Imaginemos que ist<;> aconte
cia todos os anos. 
Nao podemos dizer que abrimos 
mais mesas de jogo, construimos 
mais quartos de hotel e restauran
tes e a riqueza duplica. Nao ha du
vida de que tern de haver novas so
lw;:oes estruturadas. 
N6s criamos urn valor econ6mico 
brutal pelo facto de desligarmos 
a luz cada vez que saimos. Pode
mos reduzir o consumo ate 50% 
de energia, que e urn fator deter
minante na capacidade de aumento 
de riqueza. 
0 que se desafia hoje nos novas pa
radigmas d'o crescimento verde ou 
da sustentabilidade e o modo de 
vida. 0 caminho da regenera<;ao 
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urbana passou a ser uma perspetiva 
tambem do pensamento ecol6gico e 
em Macau e pertinente dizer-se que 
a capacita<;-ao do centro hist6rico 
de Macau, o turismo, a diversiflca
<;ao econ6mica, a vida das pessoas, 
a alternativa, tudo isto necessita de 
ser contextualizado. 

P.M. • Macau tem condi~6es para 
se tornar um exemplo de economia 
verde? 
A. T. • Tern condi<;oes unicas para 
isso como tambem para se tornar 
urn exemplo de desastre ambiental, 
porque nao tern recursos e tern alta 
densidade populacional. 

Hoje o que se passa cria grande 
valor a Macau, mas ha urn grande 
desperdicio, portanto, nao e sus
tentavel, cria riqueza, mas nao a 
distribui propriamente dita, criam
se ineficiencias, as rendas de casa 
sobem mais depressa do que os or-
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denados das pessoas . . 
Ha muito tra~alho a fazer, estamos 
numa sociedade rica. Ha 20 anos 
ninguem pensava que Macau podia 
ser Hder seja do que for no mundo. 
Hoje temos o retalho, os restaur-an
tes, os hoteis, as opera<;6es de jogo 
mais sofisticadas do mundo e va
mos ter que ter muito mais coisas 
sofisticadas, como a rede de trans
partes, de consumo de energia, de 
agua, as escolas, cultura, tuiismo, 
tern de ser o melhor do mundo e te
mos de encontrar solu<;6es unicas. 
Macau, com ajuda do exterior, tern 
a obriga<;ao de ir buscar as melho
res praticas do mundo e aplica-las 

ainda melhor. 

P.M. • Deve. entiio repensar-se Ma
cau e a forma como a cidade fun
ciona ... 
A.T. - Nao e s6 a cidade, e a socie
dade. A cidade como parte deia. 
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Nao vamos passar da quarta socie
dade mais rica do mundo para a 
mais rica se nao repensarmos tudo 
aquila que serviu quando eramos a 
20.a ou 30.a mais rica do mundo, 
que era ha dez anos. Hoje, a rique
za de Macau esta sustentada na in
fraestrutura de ha 15, 20 anos. Mas 
nao vamos aumentar a qualidade 
de vida em termos globais sem pe
gar na riqueza dos ultimos dez, 15 
anos, aumenta-la e reduzir. o fos
sa entre ricos e pobres e isso s6 se 
consegue repensando isto tudo. 

P.M. - E e sustentavel aumentar a 
riqueza? 
A.T. • Estou convencido de que· e , 
duplicar, triplicar. 

P.M. • E isso niio signifi.ca maior 
consumo de recursos? 
A.T. • Nao, melhor consumo. Vai 
haver m.aior consumo de recursos 
naturalmente, mas pode ser que ele 
erie mais valor. 
Macau nao tern agua, mas olhamos 
para o rio e e de rir, nao e? Vai ser 
um·fator limitativo do crescimento? 
Nao vai. N6s trazemos para Macau 
300 mil metros cubicos de agua to
dos os dias e deitamo-lo~ fora. 
A escolha e muito dificil, porque de 
facto a riqueza vern da industria do 
jogo. 0 problema que se coloca .e: 
o valor que esta a ser produzido e 
sustentavel? 
0 que se tern encontrado e solu<;6es 
de ha 15 anos e prova-se hoje que 
aguentaram o crescimento. Macau 
nao e s6 lider em termos de resul
tados, e urn fen6meno notavel de 
eficiencia. As empresas levam para 
os seus casinos mais de 1 00 mil 
pessoas par dia e mais 15 mil fun-
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