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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Prestar atenção à intensidade dos trabalhos de prevenção do consumo de 

tabaco pelos menores 

 

A “Healthy China Action (2019-2030)”, anunciada pelo Estado em 2019, integra 

como trabalho prioritário o controlo do tabagismo entre os jovens e, com a revisão 

da Lei de protecção dos menores em 2021, vai aperfeiçoar, de forma contínua, a 

legislação sobre o controlo do tabagismo entre os menores. Em Macau, de acordo 

com os dados do “Inquérito sobre o uso de tabaco pelos jovens de Macau 2015”, 

2,7% dos jovens entre os 13 e os 15 anos consomem cigarros e 15,2% já 

consumiram. Apesar da descida contínua dos números, registou-se recentemente 

um caso, envolvendo um aluno de 13 anos do ensino primário, que é suspeito de 

fogo posto e admitiu que compra e consome cigarros, um caso que surpreendeu a 

população devido à idade do aluno e ao acesso aos cigarros e que se acredita ser 

apenas uma ponta do icebergue. Este caso fez disparar o alarme do trabalho 

antitabágico entre os jovens de Macau, por isso, é necessário reforçar o controlo 

do tabagismo e evitar que os jovens sejam envenenados pelo tabaco. 

A lei vigente em Macau proíbe a venda de produtos do tabaco a menores e 

prevê que os vendedores têm de exigir a exibição de documento de identificação 

aos compradores suspeitos de serem menores, no entanto, a execução da lei tem 

de ser avaliada. Ao nível internacional, o controlo do tabagismo é feito através do 

reforço da lei e também através da via económica. Segundo estudos efectuados 
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pela Organização Mundial da Saúde, o aumento de 10% do imposto sobre o tabaco 

pode reduzir a procura de tabaco nas regiões desenvolvidas em cerca de 4%, e a 

redução do consumo de tabaco pelos jovens pode atingir o dobro ou o triplo. Em 

2015, o imposto sobre o tabaco aumentou significativamente para 1,5 patacas por 

cigarro, o que representa cerca de 60% do preço a retalho de um maço de cigarros, 

mas ainda há espaço para aumento em relação ao limite máximo de 80% proposto 

pelo Banco Mundial, e devido à inflação, também foi enfraquecendo, 

continuadamente, o grau de controlo do tabaco através do aumento do imposto. 

Com vista ao reforço contínuo dos trabalhos de prevenção do tabagismo entre 

os menores e à construção de uma cidade saudável, interpelo o Governo sobre o 

seguinte:  

1. O imposto sobre o tabaco aumentou em 2015 e, desde então, não sofreu 

qualquer ajustamento, assim, os menores acabam por ter capacidade 

para comprar cigarros, e os efeitos do controlo do tabaco enfraqueceram. 

Entretanto, no relatório de acompanhamento e avaliação do “Regime de 

Prevenção e Controlo do Tabagismo” dos Serviços de Saúde, 2018 a 2020, 

propõe-se o aumento do imposto sobre o tabaco [1]. Como é que o 

Governo vai elevar, através da via económica, os custos com o tabaco, 

para reduzir a vontade de fumar entre os menores? 

2. A lei actual define que as escolas são locais onde é proibido fumar, mas o 

fumo de segunda mão e ver pessoas a fumar exercem alguma influência   

sobre os alunos. As autoridades vão considerar designar certas zonas 

próximas das escolas como zonas de não fumadores, para garantir ainda 
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mais a protecção dos menores contra os perigos do tabaco? 

3. O mais recente “Estudo sobre o consumo de tabaco pelos jovens de 

Macau” foi divulgado em 2015, previa-se a realização de um novo inquérito 

em 2020, mas devido à epidemia, foi adiado. O Governo afirmou, no início 

deste ano, que tinha realizado o “Estudo sobre o consumo de tabaco pelos 

jovens de Macau 2021” [2], e avançou com algumas informações, mas até 

ao momento, ainda não foram divulgados quaisquer resultados. Para que 

a sociedade, as escolas e os encarregados de educação possam melhor 

compreender e reforçar os trabalhos de controlo do tabagismo entre os 

jovens, quando é que o Governo vai divulgar os resultados do estudo? 

Como é que vai aperfeiçoar as actuais políticas de controlo do tabagismo 

entre os jovens? Tendo em conta o recente caso de fogo posto envolvendo 

um menor, o Governo deve reforçar o combate à venda ilegal de tabaco a 

menores, e estudar o agravamento das sanções, com vista a reforçar os 

efeitos dissuasores. Vai fazê-lo? 

6 de Maio de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da 

Região Administrativa Especial de Macau, 

Ma Io Fong 
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Dados de referência: 

[1] Hong Kong Council on Smoking and Health 

 https://www.smokefree.hk/page.php?id=91&lang=en  

[2] Jornal Va Kio, 20 de Janeiro de 2022, página 14 – Segundo Ao Ieong U, os 

Serviços de Saúde já iniciaram o processo de revisão do “Regime de prevenção e 

controlo do tabagismo”. 

 


