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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Combate aos crimes relacionados com a droga 

 

Recentemente, foram descobertos sucessivos casos de transporte, depósito e 

tráfico de droga, envolvendo não só residentes de Macau como também indivíduos de 

outros países e regiões, porém, os cérebros das respectivas associações de tráfico 

de droga ainda não foram detidos, o que afecta gravemente a estabilidade e a 

tranquilidade de Macau. 

A droga não só prejudica a saúde de milhares de pessoas como, muitas vezes, 

está relacionada com violência, sequestros, ofensas à integridade física, e com 

associações criminosas, entre outros factores, sendo ainda um importante factor 

provocador de muitos crimes graves. Nos últimos anos, as autoridades têm adoptado 

várias medidas para o combate aos crimes relacionados com a droga, por exemplo, 

reforçaram a troca de informações e as operações conjuntas com as regiões vizinhas, 

destacaram agentes e cães da polícia no posto fronteiriço das Portas do Cerco para 

intercepção de pessoas suspeitas, e realizaram, em conjunto com os Serviços de 

Alfândega, inspecções aleatórias a objectos postais e encomendas. Segundo as 

estatísticas, em 2020, os crimes relacionados com a droga diminuíram 

significativamente em comparação com o ano de 2019, pelo visto, os trabalhos das 

autoridades alcançaram algum sucesso, o que merece o nosso reconhecimento. 

Devido à epidemia, vários países e regiões implementaram várias políticas para 

as entradas e saídas das fronteiras, o que aumentou os custos das pessoas que 

transportam droga. Mas, por seu turno, as associações de tráfico de droga também 

ajustaram os métodos do transporte de droga de acordo com a situação, por exemplo, 

recorreram a teclados, máscaras faciais e fornos para transportar a droga para Macau. 

Pelo exposto, o crime de droga em Macau continua a ser muito grave, portanto, as 

autoridades devem continuar a reforçar os respectivos trabalhos de combate. 
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Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Devido ao facto de serem cada vez mais diversificados os métodos para o 

depósito e o transporte de droga, as autoridades devem, tendo em conta a situação 

real, adoptar medidas específicas, para reforçar ainda mais o combate ao transporte 

transfronteiriço de droga. Vão fazê-lo? 

2. Os recentes crimes relacionados com a droga identificados em Macau foram, 

na sua maioria, praticados por associações criminosas. Será esta a actual tendência 

em Macau, ou seja, estes crimes serem praticados por associações criminosas e em 

maior escala? As autoridades devem adoptar medidas específicas para combater as 

associações de tráfico de droga e os seus gestores. Vão fazê-lo? 
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