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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à 

Assembleia Legislativa, Mo Io Fong 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, envio a 

seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Ma Io Fong, de 7 de 

Janeiro de 2022, a coberto do ofício n.º 057/E47/VII/GPAL/2022 da 

Assembleia Legislativa de 13 de Janeiro de 2022 e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo no dia 14 de Janeiro de 2022:   

Os Serviços de Saúde têm dado atenção aos desafios trazidos pelo 

controlo do tabagismo em particular aos novos e emergentes produtos do 

tabaco e em especial os cigarros aquecidos e cigarros electrónicos. Em 2017, 

foi revista a Lei n.º 5/2011 “Regime de prevenção e controlo do tabagismo”, 

e desde 2018, tem sido implementada medidas tais como a proibição da 

venda de cigarros eletrónicos e produtos similares; a proibição de publicidade 

e promoção destes produtos, bem como a proibição de fumar em locais 

estabelecidos legalmente, a fim de fortalecer a regulamentação de cigarros 

eletrónicos e produtos similares. 

 No “Relatório de acompanhamento e avaliação do Regime de 

prevenção e controlo do tabagismo (2018-2020)”, no qual é proposta pelos 

Serviços de Saúde a realização, de forma contínua, de acções 

comunicacionais e educativas sobre os malefícios do tabaco, aumento do 

imposto do tabaco, proibição da importação de cigarros electrónicos 
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(incluindo a proibição de transporte desses produtos para uso pessoal), 

fortalecimento dos serviços de cessação tabágica, entre outras. Os Serviços 

de Saúde estão a elaborar o texto preliminar desse projecto de lei sobre a 

proibição da importação e fabrico de cigarros electrónicos.  Ao mesmo tempo 

serão, ainda, fortalecidas as actividades promotoras dos malefícios do 

tabagismo junto da população, nomeadamente, a continuação das palestras 

educativas sobre os malefícios do tabagismo nas escolas e nas comunidades; 

a colaboração com escolas e associações cívicas para realizarem diferentes 

tipos de actividades publicitárias, numa fase preliminar, em escolas e  nas 

comunidades. Entre as actividades está a organizar exposições ao ar livre / 

exposições itinerantes, teatro em forma interactiva, jogos de perguntas e 

respostas online, etc.  de modo a aprofundar a consciencializar o público para 

os malefícios do tabagismo e dos cigarros electrónicos, e como consequência, 

a redução da exposição aos produtos de tabagismo ou o uso dos mesmos pelo 

público. 

Desde a entrada em vigor do “Regime de prevenção e controlo do 

tabagismo” em 2012, o Governo da RAEM tem promovido, de acordo com o 

princípio de “promoção da saúde, de forma gradual e por etapas” a 

construção de uma cidade livre de fumo. No diploma, revisto em 2017, ficou 

estipulado que a entidade gestora pode decidir a proibição de fumar em áreas 

ao ar livre do seu estabelecimento, onde exista um uso exclusivo sob sua 

gestão. Portanto, desde a entrada em vigor do regime revisto em 2018, há 
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sucessivamente entidades gestoras de estabelecimentos que delimitaram as 

áreas ao ar livre do seu estabelecimento como área não fumadores. 

Relativamente às opiniões dos cidadãos sobre este assunto, serão 

encaminhados pelos Serviços de Saúde para serviços competentes e 

entidades gestoras para acompanhamento. 

 Também está previsto na lei que é o responsável pelo estabelecimento 

quem assume a responsabilidade pela garantia de cumprimento das 

disposições relativas à proibição de fumar, incluindo, a solicitação aos 

fumadores para que cessem o consumo de tabaco naquele local. Se os 

cidadãos detectarem violações à Lei podem participar a situação através da 

linha verde de prevenção e controlo do tabagismo. Os agentes que 

implementam a lei certamente, farão os devidos acompanhamentos e 

análises, por exemplo, a colocação numa lista negra dos locais onde são 

detectados frequentemente violações à lei e nesses locais serão reforçadas as 

visitas de fiscalização, entre outras medidas de fiscalização. 

 A delimitação de áreas ao ar livre como áreas para não fumadores 

requer uma consideração abrangente de vários factores e do ambiente 

objectivo, acresce que é necessário acumular mais consenso social. Se o 

serviço competente pretender realizar estudos de viabilidade, os Serviços de 

Saúde colaborarão activamente, e concomitantemente, continuarão a ouvir 

opiniões e apelos junto da sociedade sobre os trabalhos antitabágicos, 
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melhorando atempadamente as respectivas políticas e medidas de Macau. 

 

                                                    O Director dos Serviços de Saúde, 

                                                                      Lo Iek Long 

                                                                       27/01/2022 

 

  
 


