
》》
Regime Jurídico do Controlo 

de Substâncias Perigosas
Regime Jurídico do Controlo 

de Substâncias Perigosas

Região Administrativa Especial 
de Macau

Região Administrativa Especial 
de Macau

Consulta PúblicaConsulta Pública



    》》     》》Regime Jurídico do Controlo de 
Substâncias Perigosas

Regime Jurídico do Controlo de 
Substâncias Perigosas

Com o contínuo desenvolvimento social, os 

tipos de substâncias perigosas serão, 

inevitavelmente, cada vez mais, pelo que não 

se pode subestimar os riscos de segurança 

advenientes dessa situação

Devido a vários factores, incluindo falta de 

regimes legais, má gestão e consciência de 

segurança insuf iciente, os incidentes 

envolvendo substâncias perigosas acontecem, 

a nível mundial, com alguma frequência, pelo 

que a segurança da vida e dos bens dos 

cidadãos e a segurança pública poderão ser 

seriamente ameaçadas
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Explosão envolvendo 
substâncias perigosas 
em Beirute, no Líbano
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Nesse sentido, a f im de resolver os 

problemas de que as substâncias 

perigosas estão espalhadas pela 

comunidade e com o signif icativo 

desajustamento da respectiva legislação, 

é necessária uma gestão uniformizada
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Explosão ocorrida no depósito de 
substâncias 

Explosão envolvendo substâncias perigosas em Tianjin
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A nova lei denominada “Regime Jurídico do 

Controlo de Substâncias Perigosas” 

desenvolve o regime geral de controlo e de 

prevenção de acidentes graves potencialmente 

decorrentes do fabrico, armazenamento, 

transporte e utilização, em geral , desse tipo 

de substâncias
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O Governo da RAEM está a realizar uma 

consulta pública sobre o

 “Regime Jurídico de Controlo de 

Substâncias Perigosas”
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23 de Janeiro de 2021
O período de consulta

 decorre de

8 de Março de 2021
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Durante o período de consulta, 

realizar-se-ão, no total, 

6 sessões de consulta

  3 sessões de consulta destinada aos 

sectores prof issionais

3 sessões de consulta destinada ao 

público, em geral
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consulta do público

Data                Hora

25 de Janeiro   15 H 00

27 de Janeiro   15 H 00

29 de Janeiro   15 H 00

Data                Hora

5 de Fevereiro  20 H 00

20 de Fevereiro 15 H 00

27 de Fevereiro 15 H 00
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Direcção dos Serviços de Assuntos de 
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Centro de Prestação de Serviços ao Público 
das Ilhas
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O documento de consulta e os 

panfletos encontram-se disponíveis, 

para descarga, nos websites do Portal 

do Governo da RAEM e do Corpo de 

Bombeiros, e, para distribuição, nos 

seguintes serviços públicos:
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Através do correio ou entrega directa :
ao Corpo de Bombeiros, sito na Avenida Doutor Stanley Ho, Macau

Através do acesso à página electrónica específ ica no 
Portal do Governo da Região Administrativa Especial  
de Macau  (https://www.gov.mo)

ou no website do Corpo de Bombeiros    
(https://www2.fsm.gov.mo/pt/CB_rjcsp)

Por carta

Por telefone 89891633 

Recolha de opiniões
Convidamos sinceramente as individualidades 
dos diversos sectores a apresentarem as suas 
opiniões e sugestões sobre o conteúdo do 
presente documento de consulta: 

Recolha de opiniõesRecolha de opiniões

Período de consulta: 

23 de Janeiro a 

8 de Março de 2021

Meios de apresentação das 
opiniões e sugestões :

Recolha de opiniões

Por favor especif ique na capa ou no cabeçalho da folha de 
sugestões ou opiniões o seguinte : "Opiniões e Sugestões sobre 

o Regime Jurídico do Controlo de Substâncias Perigosas"

Por página electrónica específ ica


